Margareta Persson

Gamla synsätt
spökar än
– funktionshinder genom tiderna

Boken handlar om en osynlig del av vår historia, om hur
människor med funktionsnedsättningar betraktats och
behandlats genom tiderna. Den ställer frågor om allas lika
värde, i en tid när gamla synsätt börjat spöka igen. Den
tidigare inlåsningen av människor på institutioner är den
skrämmande bakgrunden till varför personliga assistenter är
så viktiga.
Har dagens alltmer förfinade fosterdiagnostik rötter i folkhemstidens brutala värderingar om att ”människomaterialet
skulle förädlas”? Bottnar debatten om dödshjälp i tron att
livet inte är värt att leva om man inte kan klara sig själv?
Barn med rörelsehinder fick inte skolplikt förrän 1962.
Rösträtt fick alla medborgare först 1989. Personliga assistenter infördes 1994 mitt i en ekonomisk kris. Den ekonomiska
utvecklingen avgör inte alltid synsätten.
Livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning är
sämre än för andra. Kvinnor med funktionsnedsättning har
det sämre än män. Och klass påverkar hur en person bemöts.

Citat ur boken:

”Man blir fattig av att vara handikappad.
Och man blir handikappad av att vara fattig”.
”Framtidens humanitet kommer troligen att visa sig
sålunda, att läkaren – under ansvar och kontroll –
smärtfritt släcker sådana liv.”
”Min barndom på institution har satt sina spår.
Det är ett stort trauma för varje barn att tvingas lämna
sina föräldrar.”
”Det är så att vi som gått på dövskolor runt om i
Sverige under 1900-talet har varit med om att vara utan
språk under våra sju första år i livet.”
”Jag visste inte min historia, därför visste jag
inte vem jag var.”

I boken finns fakta, folktro, forskning, personliga intervjuer
och berättelser, de politiska ideologierna synas ur funktionshinderaspekt och författaren skriver om sina egna
erfarenheter.
Margareta Persson har vuxit upp med en rörelsehindrad
mamma, hon har varit ordförande för Funktionsrätt Sverige
(f.d. Handikappförbunden) och var tidigare politiskt aktiv.
Boken kan köpas från förlaget: info@instantbook.se för
150 kr + porto. Den kan också köpas i bokhandeln eller hos
internetbokhandlarna.
Kontakt med författaren: margareta@folkhalsokonsult.se.

