Rapport från minnesseminarium för Barbro Carlsson
Temat på förmiddagen var ”Visioner om välfärd och Temat på eftermiddagen
”Utbildning i utveckling”
Arrangörer :
S-föreningen Funktionshinder och Jämlikhet, på förmiddagen
HandikappHistoriska Föreningen, HHF på eftermiddagen
Lokal:

Sandlersalen, ABF huset Sveavägen 41, Stockholm

Tid:

09.00 – 16.15, 1 november 2018

Seminariet var välbesökt, speciellt på förmiddagspasset
där det var uppemot 50 deltagare utöver föreläsarna.
Fredrik Canerstam, ordförande FoJ och Jan-Peter
Strömgren, ordförande HHF hälsade välkommen till
dagens seminarium.
Förmiddagspasset började med att Samtalsledaren och
f.d. socialminister Ingela Thalén inledde.

Nedslag i Barbros politiska tankegångar genom åren
Birgitta Andersson - vän till Barbro och styrelseledamot i
FoJ gav en färgrik bild av en energisk, initiativrik, politisk
Barbro Carlsson
medveten och bestämd Barbro. Det var några av de
bilder som vi fick. Det framgick också att hennes man Folke var en central person i
de frågor som Barbro arbetade med. Jag tror att alla uppskattade Birgittas varma och
äkta beskrivning av sin vän.
Fredrik

Joakim

Välfärdsutveckling och hot om avveckling
Professor Joakim Palme - Statsvetenskapliga
institutionen Uppsala Universitet – gav en
intressant och personlig beskrivning av olika
välfärdsfaktorer och vad som hänt, händer
och kan hända. Gav nog anledning till
eftertanke för många.

Kaffepaus
Kaffe med bulla bjöds det på utanför
Sandlersalen.
Ingela

Vad lär oss erfarenheten

Margareta Persson - Författare till boken
”Gamla synsätt spökar än” - berättade om
boken och sina erfarenheter såväl som politiker som privatperson. Flera hade säkert
hört Margareta tidigare och flera hade nog läst boken. Margaretas berättelse har
1

fängslat många och gjorde det nu också. Barbro var en av dem som Margareta
diskuterade sina tankar och idéer med. Meningen var att Barbro skulle korrekturläsa
manuset till boken men tyvärr han hon inte göra det.

Bana väg. Reflektioner från intervjuer med Barbro
Malena Sjöberg - författare till boken ”Bana väg” – berättade mycket personligt om
sitt nära samarbete med Barbro men också hennes man Folke. Återigen beskrevs en
Barbro som var mycket fast i sina uppfattningar men också en Barbro som spred
värme och inspiration omkring sig.

Nothing about us without us. Forskning och Framtid
Christine Bylund - Doktorand vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper,
Umeå universitet – berättade om sin forskning som handlade mycket om
maktstrukturer som oftast innebär att personer med funktionsnedsättning blir objekt i
andras forskning.

Samtal och sammanfattning
Ingela Thalén och de fyra talarna exklusive Joakim Palme avslutade förmiddagspasset med lite reflexioner kring det vi fått höra och de sagt.

Birgitta,

Margareta,

Malena,

Christine och.

Ingela.

Lunch
Intogs i restauranger på ABF eller i dess närhet.

Välkommen, Utbildning i utveckling - Barbro Carlsson och HHF
Jan-Peter Strömgren, Ordförande HHF, hälsade alla välkomna till eftermiddagens
program som skulle handla om två av Barbros specialintressen skolan och stödet till
dövrörelsen och teckenspråket. Dagen avslutas med att två aktiva
förbundsordföranden och deras syn på skolan och framtiden.
Barbro var under många år en mycket aktiv medlem och styrelseledamot i
HandikappHistoriska föreningen. Hon avtackades 2016 efter många år i styrelsen.
Hon deltog så sent som i december förra året vid föreningens firande av våra 30 år
som förening. Barbro berättade då om hennes samarbete med Bengt Lindqvist.
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Från Per Aron Borg till kommunaliseringen - Skolans
förhållningssätt till barn med olika slag av funktionsnedsättning
1807 - 1991
Christer Degsell, Styrelseledamot HHF, gjorde en mycket
intressant historisk återblick på skolan bl.a. för elever med
funktionsnedsättning men även andra grupper. Han talade i
termer av tre sidospår som gällde för olika kategorier av elever.

Christer

Handikapp - funktionsnedsättning - funktionsvariation, vad har den synvändan
inneburit för elever i skolan?
Greger Bååt, f.d. GD för SPSM, fortsatte där Christer slutade alltså vid 1990-talets
början. Vi fick en initierad inblick i vad som hänt de senaste åren inom skolområdet.
Det är fortfarande komplicerat att ordna bra utbildningssituationer för enskilda elever
beroende på individuella behov men också beroende på olika funktionsnedsättningar.

Jan-Peter

Greger

Paus
Möjlighet till att sträcka på benen m.m.

Barbro Carlsson och dövrörelsen - Tolkutbildning, Västanviks folkhögskola och
Kruthmedaljen
Gunnel Sträng, f.d. intressepolitisk sekreterare på SDR beskrev
Barbros betydelse för dövrörelsen på en rad olika områden. Ett
sådant exempel är skapandet av folkhögskolan Västanvik som en
teckenspråkig folkhögskola. Barbro gjorde också andra insatser
som ledde fram till att hon 1999 fick Kruthmedaljen av SDR.

Gunnel
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Hur ser framtidens skola ut?
Synpunkter från förbundsordförandena Rasmus Isaksson, DHR och Mattias
Lundekvam, HRF.

Rasmus

Mattias

Både Rasmus och Mattias gav personliga upplevelser från deras egen tid i skolan.
Jag tror det blev tydligt för alla att vi alla hoppas att det ska vara bättre idag vilket vi
inte alltid har anledning att tro. Rasmus och Mattias är personer med två olika
funktionsnedsättningar med olika krav på vad som behöver fungera i skolan. Båda
vittnar om de problem som de haft under sin skolgång. De berörde också det som
deras organisationer arbetar med i skolfrågan.

Avslutning
Jan-Peter Strömgren avslutade dagen och tackade publik och medverkande.

Stockholm 17 november
Jan-Peter Strömgren
Ordförande HHF

Bilder:

Jan-Peter Strömgren och Emil Erdtman
Bilden på Barbro på första sidan är hämtad från programbladet
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