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Med sikte på hösten och konsten
Vi befinner oss i svallvågorna av valet 
2018. Efter månader av debatter, 
pajkastning och allt där emellan, jagar 
rutiner och vardagen ikapp oss. Oavsett 
om resultatet fick dig att skrika av glädje 
eller frustration, så finns också en tid 
efteråt. Den ska vi ta vara på.

Hösten är konstens årstid. När löven 
ändrar färg och graderna sjunker, 
värmer jag mig på stadens museer, 
konsertlokaler och teatrar. Att låta konsten 
vara öppen för tolkning är en förutsättning 
för att det ska få kallas ”konst”. Hur gör 
då Freja Holmberg, som håller syntolkade 
visningar på Göteborgs konstmuseum? 
Hur påverkas konstens värde av att 
någon ger dig sin tolkning?

Att syntolka konst handlar om att göra 
precisa avväganden i sina formuleringar, 
vara medveten om sin egen roll i 
betraktarens egen analys, säger Freja 
Holmberg. Hon grottar ner sig i denna 
frågeställning på sidan 9.

För den som är sugen på att ytterligare 
fly höstens angrepp på natur och 

sinnesstämning, finns Göteborgs 
stadsteater och höstens program till 
ens förfogande. ”Upprorets poet” är en 
pjäs om frihet, där den iranska poeten 
Forough Farrokzhad skildras. Se ett 
intressant drama om kvinnan som tog sig 
fram i en värld där dikten är en manlig 
domän.

Utöver kulturen i detta nummer, får du 
inte missa att läsa om ombudsmannen 
Catarina Ahlquists strävan efter att 
motverka diskriminering. Hon blev 
själv utsatt för detta, då hon nekades 
att ta med sig sin ledarhund in på 
ögonmottagningen – en händelse som 
fick stor uppmärksamhet. Hur driver du 
ditt fall, vilken hjälp finns att få och hur 
urskiljer du ett diskrimineringsfall? Läs 
om detta och mycket annat i Ögonblicket 
nummer 4. l

sida9
Sofia Andersson

Redaktör
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NYHETER

Mer fokus på design än tillgänglig 
information. Det visar Funkas 
undersökning, efter att de analyserat 
partiernas webbplatser inför valet.
– Det är oroande ur ett demokratiskt 
perspektiv, säger SRF:s ombudsman 
Catarina Ahlquist.

Funka har granskat tillgängligheten på 
partiernas webbplatser varje valår sedan 
2006. I år uppfyller de ungefär hälften 
av kraven de testats mot. Fokus ligger 
snarare på att se ut som en glansig 
reklambroschyr än att hjälpa användarna 
att hitta och förstå vad partiet står för, 
enligt Funka. 
– Jämfört med för fyra år sedan är det 
mycket mer reklam än information och 
det är en design som skapar svårigheter, 
säger analysansvarige Andreas 
Cederbom.

Ute och informerar
Webbplatserna innehåller stora ytor, 
är inkonsekventa i sin utformning och 
skärmläsarna får problem med att återge 
informationen på ett strukturerat sätt, 
menar Andreas Cederbom. Funka möts 
av intresse när de är ute och informerar 
om undersökningarna, men det glöms 
sedan bort när folk byter jobb eller någon 
annan tar det slutgiltiga besluten. 
– Den kanske enda effektiva vägen 
i slutändan är att fler personer med 
funktionsnedsättningar blir synliga i 
organisationerna. Det är svårare att 
ignorera ett problem om man ser det hos 

sin kollega vid skrivbordet bredvid än om 
det är något diffust, säger han. 

”Leder helt enkelt till diskriminering”
Catarina Ahlquist tycker att utvecklingen 
är oroande och ser vad det leder till i ett 
längre perspektiv. 
– Det kan bli svårare att ta ställning, 
engagera sig och rösta på det man 
verkligen vill. I ett demokratiskt land 
som Sverige ska alla kunna ta till sig 
av information. Flertalet politiska partier 
hänvisar till hemsidan för att få tillgänglig 
information, men har alltså i regel ingen 
information för oss. Detta leder helt enkelt 
till diskriminering, säger hon och avslutar:
– Politiska partier borde aktivt verka för 
alla samhällsgrupper. l

Fem snabba med 
Peter Lindqvist
Peter Lindqvist jobbar mest hela 
tiden. När han inte agerar tekniker 
på Sveriges Radio planerar han och 
resten av SRF:s fritidsråd aktiviteter 
för medlemmarna i SRF Göteborg. 

Vad jobbar du med 
inom SRF Göteborg?
– Jag jobbar inom 
fritidsrådet och med att 
ordna aktiviteter. Jag 
ser tio procent på ett 
öga, är själv väldigt aktiv 
privat och vill att andra 
synskadade ska få en 
möjlighet att komma ut och 
prova på saker de inte hade 
gjort annars. På gott och ont, så finns 
det en majoritet av äldre personer inom 
föreningen. Men vi försöker arrangera 
saker som går hem hos alla åldrar.

Vad har du för strategi när du planerar 
aktiviteter?
– Vi har ett uppdrag vi ska följa, ta 
oss an åtaganden i form av utflykter, 
studiebesök, resor med mera. Vi försöker 
hålla koll på vad som händer runt omkring 
oss. Vi tar både egna initiativ och fångar 

upp idéer från medlemmar. Det är viktigt. 
Aktiviteterna är alltid nöjesinriktade. Nu i 
september åker ett 60-tal ut på en båttur. 
Tidigare har vi varit på Liseberg och 
också haft en karaokekväll med buffé. 

Du jobbar också heltid på Sveriges 
Radio. Hur hinner du med allt?

– Det funderar jag också på ibland. 
Jag har även sommarstuga, 

lägenhet och jobbar i 
bostadsrättsföreningen 
hemma. Men jag är sådan 
som person, tycker om 
att jobba med människor 
och projekt. Jag har alltid 
tänkt så, som synskadad, 

att man får försöka göra så 
mycket man kan och ha en 

positiv livsinställning. 

Vad driver dig i ditt arbete på SRF?
– Det är nyttigt att göra saker. Jag tror 
inte på modellen att sitta hemma. Man 
säger att isoleringen är ganska stor. Det 
digitaliserade samhället kan vara på både 
gott och ont. Man måste våga ta steget.

Varför är det viktigt?
– För att integreras i samhället. Jag vill 
ge alla en möjlighet att komma ut och 
försöka undvika att det blir ett ”dom” och 
ett ”vi”. l

FAKTA: EU:s nya 
webbtillgänglighetsdirektiv

Direktivet innebär att alla EU:s 
medlemsstater får lagkrav på 
tillgänglighet för offentliga webbplatser, 
intranät, dokument och appar. 
Riktlinjerna träder i kraft den 23 
september i år och samma datum 
år 2019 ska alla nya webbplatser, 
intranät och extranät i offentlig sektor 
följa standarden. Den 23 september 
2020 gäller samma standard för alla 
befintliga webbplatser inom offentlig 
sektor och den 23 juni 2021 ska även 
appar följa direktiven.

Sämre tillgänglighet på 
politiska partiers webbplatser

 V Ä L K O M M E N  T I L L  T R Y C K E R I E T  J U S T N U
Vi är Sveriges ledande tryckerikedja med 17 tryckerier runt om i Sverige. För dig som 
älskar snabb personlig service erbjuder vi grafiska helhetslösningar. Nära dig. 

Vi hjälper dig med allt från visitkort, kontorstrycksaker, broschyrer och foldrar till 
storformat, såsom affischer, vepor och roll-ups. 

Du hittar ditt lokala tryckeri på www.justnu.se

JustNu_annons_ögonblicket_180x60mm.indd   1 2018-04-12   13:41
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Allt längre väntan på 
ögonsjukvård
Väntetiderna i ögonsjukvården har 
blivit allt länge. Det visar Synskadades 
Riksförbunds nationella granskning. Allt 
fler får vänta mer än 90 dagar på ett 
första besök hos ögonläkaren och en 
eventuell behandling.
– Det borde inte spela någon roll i 
vilken del av landet en ögonsjukdom 
uppstår, behoven är desamma, 
säger Synskadades Riksförbunds 
intressepolitiska chef Neven Milivojevic till 
tidningen SRF Perspektiv. l

Sagt på Twitter
Stämmer detta? Dansar de politiska 
partierna efter vår pipa? Den senaste 
veckan kanske, men resten av året har 
få gjort särskilt mycket i våra frågor. 
Det är ett betydligt större problem än 
partidans i valspurt. #funkpol l
                – Tweetat av @funkratt_halsa

Månadens 
vardagstips: 
Laga mat
1. Se till att det är tyst i köket för att 
kunna höra matlagningsljudet. 

2. Känn, skaka, lyssna och lukta för att 
identifiera burkar och varor.

3. Vänd kastrullhandtagen åt sidan 
eller in mot väggen så du inte riskerar 
att fastna och dra ner dem på golvet 
av misstag.

4. Redskap med långa skaft minskar 
risken för att du ska bränna dig eller att 
de glider ner på botten av kastrullen.

5. Stora skålar minskar risken för spill 
och stora kastruller minskar risken för 
överkokning.

För fler tips - beställ Synskadades 
Riksförbunds bok Vardagstips. Du 
ser mer om hur boken beställs i 
anslagstavlan på sida 20. l

Tony Bernedal är Ögonblickets 
stående tipsare om teknik som 
förenklar vardagen för personer med 
synnedsättning. I detta nummer tipsar 
han om den nya Google-assistenten.

Nu är det möjligt att prata med din 
android-telefon på ungefär samma sätt 
som iPhoneanvändare kan prata med 
Siri. Hur man aktiverar assistenten 
skiljer sig från modell till modell, men 
oftast räcker det med att trycka ett långt 
tryck på hemknappen. Finns ingen 
fysisk hemknapp kan ett långt tryck på 
motsvarande touchknapp fungera.

Vad kan man då göra med Google 
assistent?
Du kan ringa samtal till kontakter, Säg 
exempelvis ”ring SRF Göteborg” om du 
har den kontakten inlagd. Du kan också 
skicka sms till kontakt genom att till 
exempel säga ”skicka sms till mamma” 
och följa stegen. Om du säger ”berätta om 
min dag” så får du kalender, väder och 
annat uppläst. Andra funktioner är att du 
kan fråga om väder eller starta lyssning av 
nyheter. Däremot går det inte, som med 
Siri, att säga ”har jag nya mail?” eller ”har 
jag missade samtal?”. Detta är något jag 
saknar.

Den engelska versionen är mer utvecklad 
än den svenska och sammanfattningsvis 
tycker jag Google-assistenten är mer 
betaversion än klar produkt. Mina 
förhoppningar är att den lär sig mer och 
blir bättre. Siri på iPhone är fortfarande 
den bättre produkten på att förstå 
kommandon och i utbudet av funktioner. l

NOTISER

3
Så många medaljer tog svenska 

paraidrottare med synnedsättning under 
EM i Berlin. Bland annat tog Viktoria 

Karlsson hem en guldmedalj med 
rekordlängden 4,77 meter i längdhopp. l

Från och med i höst kommer personer 
med synnedsättning ha möjlighet 
att skriva högskoleprovet varje år. 
Begränsningen på tre gånger
kommer därmed att tas bort, vilket är en 
fråga som Synskadades Riksförbund, 
tillsammans med Riksorganisationen 
Unga med Synnedsättning (US), har drivit 
länge. Trots förbättringen kommer US och 
SRF fortsätta att driva frågan. Målet är 
att personer med synnedsättning ska få 
skriva högskoleprovet lika ofta som den 
övriga befolkningen.  l

Tonys tekniktips

Snart får synskadade 
skriva fler högskoleprov

Den 3 september öppnades 
Insiktsarenan, en pop up-verksamhet där 
stadens anställda och politiker erbjuds 
möjligheten att öka sin kunskap och 
medvetenhet om tillgänglighetsfrågor. 
Syftet är att ge alla stadens anställda 
förståelse för hur det är att leva med 
någon form av fysisk, psykisk eller 
intellektuell funktionsnedsättning och ha 
med sig dessa perspektiv i ens 
vardagliga arbete. l

Ny arena ska skapa bättre 
tillgänglighet i Göteborg

20 år efter att det blev möjligt att rösta 
med personval måste personer med 
synnedsättning fortfarande ta hjälp av 
valförrättare eller ledsagare för att rösta. 
Detta röjer valhemligheten. Efter kritik 
lovar nu regeringen att en utredning 
ska tillsättas så att synskadade ska ges 
möjlighet att personkryssa.
– Jag känner mig som en andra klassens 
medborgare. Jag kan ha rättigheten, men 
inte utöva den. Då blir det bara en rättighet 
på pappret, säger Alireza G. Alipour, 
ordförande Synskadades Riksförbund 
Göteborg, till Sveriges Radio. l

Politikerna lovar 
utredning för personval

Foto: Emira Kesedzic.
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Torgmöte för 
opinionsbildning 
Mitt under rusningstid fredagen den 31 
augusti höll SRF ett torgmöte på Harry 
Hjörnes plats i centrala Göteborg. 
Detta för att väcka uppmärksamhet för 
synskadades villkor i samhället och i 
livet.

Klockan är efter tre på eftermiddagen 
och många rusar rakt emot helgen. Men 
trots det stannar människor till på Harry 
Hjörnes plats för att ta del av punktskrift, 
fingerad optik, en hinderbana där man 
kan gå med förbundna ögon eller med 
fingerad optik. De stannar och lyssnar 
på information och tal, och kanske får de 
med sig ny kunskap att dela med sig till 
familjen där hemma under fredagsmyset.

På plats för att opinionsbilda var Alireza 
G. Alipour, Ordförande SRF Göteborg.
– Den här aktionen behövs eftersom att 
det är alldeles för många som har för 
dålig koll på hur det är att leva med en 
synnedsättning, säger han.

Det är inte en slump att aktionen tar plats 
just i dag. Det är tio dagar kvar till valet 
och bara en liten bit bort kämpar partierna 

för att nå sina väljare. Med aktionen vill 
Alireza sätta synskadades livsvillkor på 
agendan, både under valet och under 
mandatperioden som kommer.
– När man går och väljer så måste man 
veta att det inte bara är var fjärde år som 
man ska bry sig om politiken, utan man 
måste kräva ansvar och ställa krav hela 
tiden, varje dag och varje timme.

Enligt Alireza G. Alipour är det inte endast 
politikerna som skapar förutsättningar 
för personer med synnedsättning. Det 
är även den stora allmänheten. Genom 
att sätta press och föra synskadefrågan 
framåt kan även den enskilde vara med i 
förändringen. Han drar ett exempel: 
– Gruppen som har förlorat sin assistans 
är inte så många om man slår ut det på 
Sveriges kommuner. Men det har blivit en 
fråga med politisk sprängkraft just för att 
folk som inte har en funktionsnedsättning 
är med och driver kampen.
– Jag tror att vi måste kombinera 
opinionsbildning och politiskt 
påverkansarbete. Både inom och utanför 
parlamenten måste vi agera för att kunna 
bli starka, säger Alireza G. Alipour. l

NYHETER ALLMÄNT

> >

Bilden: Alireza G. Alipour står 
vänd mot Catarina Ahlquist och 
samtalar. I bakgrunden syns en 
scen där konferencier Joachim 
Kåhlman intervjuar Erik Lönnroth, 
verksamhetsledare SRF Göteborg.

Konsten har sedan människans begynnelse gett 
oss klarhet i det svårtolkade och låtit oss ifrågasätta 
självklarheter. Vi använder kulturen som tillflykt för 

att känna mer eller känna något annat. Men är dessa 
perspektiv tillgängliga för alla?

Syntolken som 
breddar perspektiv
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ALLMÄNT

Freja Holmberg stegar ner för den 
majestätiska trappan i Göteborgs 
konstmuseum. Det här är platsen 
där hon en gång i månaden håller i 
syntolkade visningar för personer med 
synnedsättning. Genom visningarna vill 
hon ge målgruppen möjlighet att ta del 
av konst på samma villkor som museets 
övriga besökare. För henne är det 
viktigt att alla, oavsett funktionalitet, har 
möjlighet att tänka själva, uttrycka sig 
och få nya upplevelser genom att besöka 
museet. 
– Besökarna ska känna att det här är 
en plats som är deras och att de efter 
visningen kan gå hit själva och berätta 
vidare vad de har varit med om. De ska 
ha en känsla av att de har gjort det till sitt. 
Många kommer hit med vänner och familj 
och upprepar det som de har tagit del av 
här, säger hon.

Att syntolka konst på ett rättvist sätt 
handlar om att göra precisa avväganden i 
sina formuleringar och att vara medveten 
om sin egen roll i betraktarnas egen 
analys. När Freja syntolkar konst så 
brukar hon därför ge besökarna olika 
trådar som de sedan kan fläta samman 
till en individuell tolkning. Detta stämmer 
både överens med det som konst- och 
bildvetenskapen lär ut och Frejas egen 
övertygelse - att hennes åsikt inte får bli 
en norm som påverkar betraktaren för 
mycket.
– Man kan följas åt en viss bit, men sedan 
måste jag släppa deras hand. Då har de 
fått så mycket att de kan tänka själva. Det 
börjar objektivt och slutar personligt.

Men vilken plats har den objektiva 
beskrivningen i konsten? I rapporten 

”Syntolkning 
Forskning och 
praktik” som 
Myndigheten för 
tillgängliga medier 
släppte 2016 fastslås 
att det är svårt att prata om 
en objektiv syntolkning. Enligt rapporten 
gör människors olika förutsättningar, 
mål och erfarenheter att tolkningar blir 
mer eller mindre färgade av individen 
som utför den. När Freja pratar om sina 
egna avväganden poängterar hon att 
det personliga har en viktig plats. Hon 
har själv upplevt att vissa syntolkningar 
utelämnar viktig information för att tolken 
är rädd att läsa in för mycket i en bild.
– Konsten väcker känslor. Om jag 
beskriver den pragmatiskt och faktiskt 
så tror jag att jag fråntar betraktaren en 
upplevelse.

Ett tydligt exempel på hur mänsklig 
reaktion kan förstärka en kulturupplevelse 
syns bland annat på vita duken.
– Om du ser på film och någonting 
händer så behöver du inte nödvändigtvis 
vara ledsen över det, men om en person i 
filmen reagerar på det som händer blir du 
känslomässigt drabbad. För att förmedla 
en känsla i konstverket måste jag därför 
vara personlig själv. Det skapar inlevelse.

Freja Holmberg är nu i starten av en 
spännande höst med hela terminens 
syntolkningar planerade och klara. 
Hon hoppas att få se fler deltagare, 
och kanske är målgruppen för hennes 
visningar större än gruppen av personer 
med synnedsättning som brukar delta.
– Alla har nytta av hjälpen att se. Om 
man är väl seende så är man ofta också 

ganska lat seende. Du missar detaljer, 
men om du hör någon beskriva saker 
ingående så ser du nya saker även om du 
har perfekt syn, säger hon.

Annette Wilhelmsson är en 
konstintresserad syntolkningsentusiast 
bosatt i Göteborg. Hon har sedan 
barnsben varit bildintresserad och deltar 
gärna i Freja Holmbergs syntolkningar 
på Göteborgs Konstmuseum. För henne 
är syntolkning en fråga om demokratiska 
rättigheter.
– Vi som har låg syn eller ingen syn 
har rätt att ta del av samhället på alla 
plan. Det är därför jätteviktigt att vi får 
syntolkning med bredd. Det gäller inte 
bara inom kulturen utan också i livets 
olika skeden. Vi behöver få omgivningen 
beskriven för oss. Det borde vara 
självklart, men så ser det inte ut.

Hon menar att syntolkning är viktig inom 
fler områden än inom kulturen. Det 
kan handla om att få sin skola, sin nya 
arbetsplats, ett idrottsevenemang, en resa 
eller rummet man tillfälligt befinner sig i 
beskrivet för sig. I dag finns enligt Annette 
alltför få insatser i samhället som uppfyller 
dessa behov. Sedan några år tillbaka har 

hon därför tillsammans med en syntolk 
antagit olika uppdrag där de utbildar och 
håller i workshops för att belysa värdet av 
vardaglig syntolkning. Genom insatserna 
vill de ge deltagarna verktyg till att hjälpa 
personer med synnedsättning att se sin 
omgivning bättre och få ett mer rikt och 
jämställt liv.

Vad är viktigt för dig när du tar del av 
syntolkning?
– Att den har en god kvalitet. Annars 
kan det bli störande. Dålig kvalitet är 
att exempelvis prata i repliker och säga 
saker som hörs. Det är också viktigt att 
syntolken är kunnig inom området och 
har satt sig in i ämnet. Det är underbart 
när syntolken har ett stort ordförråd och 
känsla för det som tolkas. l

Runda bilden till vänster: Freja 
Holmberg står med händerna i fickorna 
och ler framför en glasvägg. Bilden till 
höger: Freja Holmberg lutar sig mot 
entrén till Göteborgs konstmuseum. Hon 
bär en knappbeklädd t-shirt och glasögon 
och har ljust, kortklippt hår. 
Text och foto: Caroline Gollungberg.
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Kjell beskriver sig själv: ”Jag har på mig en 
skjorta, är 180 cm lång och har mörkt hår. Jag är 
lite överviktig och har mörka glasögon. Orsaken 
till det är inte för att jag själv har några problem 
med ljus, utan är snarare för omgivningens skull. 
Min hornhinna är ganska grumlig.”

En symbol för kvinnors frihet. Så 
beskrivs den iranska poeten Forough 
Farrokzhad. Nu sätts dramat Upprorets 
poet upp på Göteborgs stadsteater.

Forough Farrokhzad är känd för sin 
kamp för den iranska kvinnans frigörelse. 
Genom att dikta om lust och svek 
utmanade hon bilden av vad det är att 
vara kvinna, säger regissören Rebecca 
Örtman.
– Dikten är en manlig domän i Iran och 
när Forough klev fram förnyade hon 
både form och innehåll. Hon levde ett 
kompromisslöst liv, något som fick stora 
konsekvenser, säger hon.

Forough Farrokhzads dikter kretsade 
kring erotiska teman och rymmer element 
av naturmystik. De frihetssökande 
dikterna gjorde henne till en ikon för 
miljontals människor. Hon slog igenom 
som poet 1964 med samlingen En annan 
födelse (Tavallod-i dagar) och dog i en 
trafikolycka tre år senare, 32 år gammal. 
Farrokhzhad har blivit en symbol för 
kvinnors frihet. 

Rebecca Örtman har skrivit Upprorets 
poet tillsammans med Jila Mossaed, 
en av Irans främsta poeter. Mossaed, 
som också arbetar som författare, kom 
till Sverige 1986 och har efter sin debut 
på svenska från 1997, blivit flerfaldigt 
prisbelönad.

Musiken i Upprorets poet komponeras 
av Kristina Issa, som också medverkar 
som skådespelare. Föreställningen är ett 
samarbete mellan Göteborgs stadsteater, 
Riksteatern och RATS Teater. Den spelas 
på svenska med inslag på persiska. 
– Det är en pjäs om kärlek och drömmar, 
säger Rebecca Örtman. l

Upprorets poet har premiär den 23 
november på Göteborgs stadsteater. 
Syntolkad föreställning spelas fredag 
den 30 november.

Text: Sofia Andersson.
Foto: Ines Sebalj.

Jag har varit medlem i 
Synskadades Riksförbund sedan 
1966. Något som betyder mycket 

är att få träffa andra som också 
är synskadade och höra om 

deras situation. Man är inte unik. 
Vi kan stötta och lyfta varandra 
i olika situationer i livet. Sedan 
har SRF bidragit till en hel del 

under åren. De har till exempel 
fått igenom att synskadade, 

framförallt blinda, ska få behålla 
handikappersättningen. Vi har 

också fått möjlighet till gratis 
nummerupplysning. Det är viktigt.

- Kjell Emanuelsson
SRF:are nummer 4 2018 l

SRF:aren

Frihetssökande poet 
gestaltas på Stadsteatern

Bilden: Skådespelarna 
Kristina Issa, Bahareh 
Razekh Ahmadi, 
Sara Zommorodi och 
Angelica Radvolt. 
Bilden är i svartvitt 
och kvinnorna sitter 
nära varandra på en 
svart sittmöbel. De är 
iklädda vita skjortor, 
kostymbyxor, kängor 
och svart slips.

KULTURTIPSET:
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KALENDARIUM
SEPTEMBER – DECEMBER 2018
Synskadades Riksförbund Göteborg

SEPTEMBER

Tisdag 25 september kl 18 – 20
Gruppträff med tema arbetsmarknad, 
Kansliet, Slottsskogsgatan 10.
Onsdag 26 september kl 18.30
Öppet styrelsemöte, Kansliet, 
Slottsskogsgatan 10.
Torsdag 27 september kl 12 – 14
Lunchträff Restaurang Trappan, Folkets 
Hus, Järntorget 2.
Lördag 29 september kl 11.30 – 15
Båtutflykt i Göteborgs södra skärgård, Lilla 
Bommens gästhamn. 200 kr för medlem 
och 490 kr för övriga. Anmälan är stängd. 

OKTOBER

Måndag 1 oktober kl 12 – 14 
Caféträff i Mölndal, Träffpunkten, 
Berghemsgatan 6, vid Krokslätts fabriker.
Onsdag 3 oktober kl 16 – 18 
Nordostträff, Café Bueno, Angered Torg. 
Fredag 5 oktober, kl 18
Till varje pris, Stora Scenen, Stadsteatern. 
Pris 260 kr. Anmälan är stängd.
Söndag 7 oktober kl 13 
Syntolkad visning av utställningen 
We have a dream på Göteborgs 
stadsmuseum. Årskort krävs. 
Måndag 8 oktober kl 17 – 18.30 
Språkcafé, Kansliet, Slottsskogsgatan 10.
Tisdag 9 oktober kl 18 – 20
Gruppträff med tema arbetsmarknad, 
Kansliet, Slottsskogsgatan 10.
Onsdag 10 oktober kl 12 – 14 
Österträff på Verket (Mariagården), Lilla 
Stampgatan 1C. 

Onsdag 10 oktober kl 12 – 14 
Västerträff, Träffpunkten Högsbo, 
Markmyntsgatan 14.

Fredag 12 oktober kl 18 – 23 
Kräftskiva i stuga nummer 7, Skatås. 200 
kr för våra medlemmar och 400 kr för 
övriga. Anmälan är stängd.

Fredag 12 oktober kl 18
Allt gott i världen, Studion, Stadsteatern. 
Pris 240 kr. Anmälan är stängd.

Måndag 15 oktober kl 12 – 14 
Caféträff i Mölndal, Träffpunkten, 
Berghemsgatan 6, vid Krokslätts fabriker.

Fredag 19 oktober kl 13 – 15
Hisingsträff, La Cuisine, 
Wieselgrensplatsen 2 B. 

Torsdag 25 oktober kl 12 – 14
Lunchträff Köttbullecafét, Café Du Nord, 
Kungstorget 3. Eventuellt ett besök i 
Saluhallen efteråt.

Måndag 29 oktober kl 12 – 14 
Caféträff i Mölndal, Träffpunkten, 
Berghemsgatan 6, vid Krokslätts fabriker.

NOVEMBER

Måndag 5 november kl 17 – 18.30 
Språkcafé, Kansliet, Slottsskogsgatan 10. 

Onsdag 7 november kl 16 – 18 
Nordostträff, Café Bueno, Angered Torg. 

Torsdag 8 november kl 13 – 15
Träff på Mölnlyckes bibliotek, 
Biblioteksgatan 2, Mölnlycke. 

Fredag 9 november kl 18 – ca 21.30
Ringaren i Notre Dame, Operan, Christina 
Nilssons Gata. Pris för balkong 645 kr och 
parkett 715 kr. Anmälan senast 9 oktober.

SRF GÖTEBORG TIPSAR
Missa inte föreställningen Upprorets poet på Göteborgs 
statsteater. Föreställningen syntolkas den 30 november. I artikeln 
”Frihetssökande poet gestaltas på stadsteatern” på sida 13 har 
Ögonblicket intervjuat regissören Rebecca Örtman.!

Lördag 10 november kl 14.45 – ca 19
Gokart för barn och ungdomar upp till 31 
år. Go karting Majorna, Karl Johansgatan 
144. Anmälan senast 26 oktober.

Måndag 12 november kl 12 – 14 
Caféträff i Mölndal, Träffpunkten, 
Berghemsgatan 6, vid Krokslätts fabriker.

Onsdag 14 november kl 12 – 14 
Österträff på Verket (Mariagården), Lilla 
Stampgatan 1C. 

Tisdag 20 november kl 18 - 20
Gruppträff med tema arbetsmarknad, 
Kansliet, Slottsskogsgatan 10.

Fredag 23 november kl 18 
Kung Lear, Stora Scenen, Statsteatern. 
Pris 260 kr. Anmälan senast 26 oktober.

Måndag 26 november kl 12 – 14 
Caféträff i Mölndal, Träffpunkten, 
Berghemsgatan 6, vid Krokslätts fabriker.

Måndag 26 november kl 18 – 20
Temakväll om entreprenörskap, Kansliet, 
Slottsskogsgatan 10. Anmälan senast 19 
november.

Fredag 30 november kl 18 
Upprorets poet, Studion, Statsteatern. 
Pris 190 kr. Anmälan senast 2 november.

DECEMBER

Söndag 2 december kl 13 
Syntolkad visning av utställningen Jobba, 
leva, bo på Göteborgs stadsmuseum. 
Årskort krävs (100 kr mellan 25-65 år). 

Måndag 3 december kl 17 – 18.30 
Språkcafé, Kansliet, Slottsskogsgatan 10. 

Måndag 10 december kl 12 – 14 
Caféträff i Mölndal, Träffpunkten, 
Berghemsgatan 6, vid Krokslätts fabriker.

Tisdag 11 december kl 18 - 20
Gruppträff med tema arbetsmarknad, 
Kansliet, Slottsskogsgatan 10.

Onsdag 12 december kl 12 – 14 
Österträff på Verket (Mariagården), Lilla 
Stampgatan 1C. 

Fredag 14 december kl 17
Om tyranni, Lilla Scenen, Stadsteatern. 
Pris 240 kr. Anmälan senast 16 
november.

Lördag 15 december kl 12.30 - 16
Julfest, Restaurant Jungman Jansson, 
Önnereds brygga. 100 kr för medlemmar 
och 400 kr för övriga. Anmälan senast 23 
november.

Under oktober kommer kalendariet 
att fyllas på med fler aktiviteter. 

Så här anmäler du dig:

Anmäl dig senast fem vardagar före 
aktiviteten, om inget annat anges. 

Via telefon: 031-727 22 38  
Via mail: anmalan@srfgoteborg.se 

Våra aktiviteter har begränsat antal 
platser, så anmäl dig i god tid. Kom 

ihåg att meddela om du behöver 
ledsagning.
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I skrivande stund räknas de allra sista 
distrikten i ett väldigt jämt riksdagsval. 
Kontrollräkningen av regionen pågår 
medan det i Göteborgs stad står klart 
att styret blir en svår nöt att knäcka. 
Tendensen är entydig: förhandlingar och 
kompromisser kommer att behövas för att 
landet, regionen och våra kommuner ska 
kunna styras. Och ärligt talat måste jag 
säga att det är riktigt skönt att inte vara ett 
parti. Våra frågor ligger fast, vårt arbete 
pågår och vi kan glädjas åt vår enorma 
aktivitet i valrörelsen. Vi behöver inte 
svettas över antalet mandat och grubbla 
över siffror.

Oavsett vilka majoriteter som bildas, hur 
procentsatserna faller ut och vem som 
tar vem, är våra frågor något för alla att 
hantera. Att vara en del av det jämlika, 
kunna verka i det dagliga och med 
människovärdet i behåll få tillgång till det 
stöd som vi behöver är inga frågor som 
går att kompromissa om. Både före och 
efter valet är färdtjänsten, ledsagning 
enligt LSS med rätten att själv få välja 
ledsagare och vår tillgång till en väloljad 
habilitering och rehabilitering något som 
vi arbetar för.

Under valrörelsen som nu är bakom oss 
har vi träffat över 30 politiker, synts och 
hörts i media samt opinionsbildat för att 
synliggöra våra frågor för allmänheten. 
Kännedomen om SRF Göteborg som 
skapades under valrörelsen ger oss 
en bra grund nu när vi behöver ta nya 
kontakter, skapa och underhålla våra 
nätverk och synas i media.

För de politiker vi träffade före valet 
var mörkerfika och diskussioner enbart 
en uppvärmning. Nu är vi beredda 
att tillsammans med dem inleda en 
mandatperiod där vi uppnår våra mål och 
där de får visa hur de vill förvalta väljarnas 
förtroende för att skapa den goda tillvaro 
de lovat före valdagen. För detta är precis 
vad den representativa demokratin handlar 
om; vi ger ett förtroende att förvalta och i 
samma ögonblick som de blir valda tar vi 
oss rätten att följa dem och utkräva ansvar. 
Sköter de sig får de förhoppningsvis ett 
fortsatt förtroende, men skulle de glömma 
oss kan jag lova att vi som väljare också 
glömmer dem nästa gång det är dags.

Det brukar sägas att minnet är kort i 
politiken. Därför behöver vi hela tiden 
påminna om att vi finns, berätta vad de 
lovade och synas i olika sammanhang för 
att bli ihågkomna. Det är viktigt att detta 
arbete bärs av många SRF-are i många 
sammanhang.

Till dig som under valrörelsen engagerade 
dig i SRF vill jag rikta ett stort tack, 
medan till dig som nyligen blivit inspirerad 
att aktivera dig säger jag välkommen 
ombord på vårt gemensamma skepp! l

Alireza G. Alipour
Ordförande SRF Göteborg

FÖRENINGEN

GUIDE:
SRF Göteborg betygsätter
stadens bästa luncher

I samarbete med:

1. Omgiven av idioter
av: Thomas Erikson 

2. Professor Wille Vingmutter, 
mästerdetektiv.
av: Leif G.W. Persson

3. Syndabocken
av: Sofie Sarenbrant

4. Ett mörker mitt ibland oss
av: Mari Jungstedt

5. Kvinnan i fönstret
av: AJ Finn

TOPPLISTAN
TALBÖCKER:

Medlemmarna har ordet
Följande göteborgsvits sägs var helt 
sann och handlar om fru Lovén. Här 
berättad av Kent Andersson, medlem i 
Synskadades Riksförbund Göteborg.

”Hon skräder inte sina ord. Det hon 
tänker och tycker kommer direkt ut 
genom prathålet. En gång möter 
hon en av stadens höga herrar som 
kommer ridande på sin granna häst i 
Nya Allén. Följande samtal utspinner 
sig: ”Görgrann häst han har”, ”Jasså 
frua tycker det?”, ”Ja hästen är 
görgrann. Därför är det jäkligt synd 
om honom att han har en så stor knöl 
på ryggen!”

Historien förtäljer inte vad herrn sa.

/ Kent Andersson

Valrysaren pågår 
medan vi fortsätter

Tyrolen, Liseberg
Tillgänglighet: Tillgängligt, men högljutt 
och lite obekvämt.
Maten: Schnitzeln rekommenderas.
Pris: Standardpriser på À la carte.
Service: God service med bordsservering.

GöteborgsOperans restaurang
Tillgänglighet: Tillgängligt inne, men 
mycket vägarbeten utanför.
Maten: Bra.
Pris: Dagens 119 kr, fisksoppa 139 kr.
Service: God service med bordsservering.

Park Avenue
Tillgänglighet: Bra, men för hög musik.
Maten: Mycket bra.
Pris: Kött eller fisk 125 kr, vegetariskt 115 kr.
Service: Bra.

Golden Days
Tillgänglighet: Bra, men några trappsteg.
Maten: Bra mat, buffé.
Pris: 100 kr för buffé.
Service: Bra, går att få hjälp.

Ritz
Tillgänglighet: Bra.
Maten: Mycket bra. 
Pris: 130 kr för varmrätt, salladsbuffé, kaffe 
och kaka. Bordsservering av varmrätten.
Service: Bra.
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Catarina Ahlquist
Ombudsman SRF Göteborg

INTRESSEPOLITIK

Endast 47 procent av personer med 
synnedsättning i arbetsför ålder har 
ett arbete. Det visar Synskadades 
Riksförbunds medlemsundersökning 
som presenterades i juni. Siffrorna 
är dystra och har gått åt helt fel håll 
sedan den senaste undersökningen av 
det här slaget. Med ökad arbetslöshet 
som resultat, skriver ombudsman 
Catarina Ahlquist.

Det råder politisk consensus bland de 
politiska partierna kring att arbetslöshet 
får negativa konsekvenser både för 
samhället i stort och den enskilde 
individen. I Göteborg tycks samtliga 
partier vara ytterst överens om att staden 
ska vara ett föredöme i att anställa vår 
målgrupp. Undersökningen tyder på att 
ambitionerna stannat där.

Till dig som enskild arbetssökande 
kommer här några tips för hösten. Trots 
att det kan kännas hopplöst att stå utanför 
arbetsmarknaden är det viktigt att se sina 
möjligheter och styrkor. 

Måndag den 26 november har du 
möjlighet att komma på en temakväll 
om entreprenörskap. Tillsammans 
med Companion, ett kooperativt 
utvecklingscentrum, kommer du att få 
veta mer om vad det innebär att vara sin 
egen arbetsgivare och utnyttja sina egna 
kompetenser. Deras inställning är att man 
kan åstadkomma mycket med små medel 
om man bara har viljan. För de som vill 

dra igång ett företag finns möjlighet till 
kostnadsfri rådgivning. Håll utkik efter 
inbjudan framöver.

Tips från Jan Svensson, Companion:

l  Delta på gratisevenemang, det finns 
många företag och organisationer som 
informerar om sin verksamhet, visa din 
kunskap.

l  Ha med visitkort och dela ut till 
personer som du möter.

l  Visa att du är duktig på något väldigt 
snävt område och försök bli lite känd 
inom det. Till exempel kan du starta en 
blogg eller ett Instagramkonto om att 
du samlar mynt från antiken. Det blir ett 
sätt att bryta igenom och skapa dialog 
med andra människor. Till slut kanske en 
intresserad person anställer dig.

l  Våga ta ett nej och bli inte ledsen. 
Efter 19 nej väntar ett ja.

l  Engagera dig i någon förening där 
det finns folk från andra arbetsplatser, 
förslagsvis idrottsklubb, bridgeförening, 
eller ett politiskt parti. I sammanhang som 
dessa kan du träffa någon som i sin tur 
kan vara i behov av hjälp i sin profession.

FÖRENINGEN

SRF Göteborg

Slottsskogsgatan 12

414 53 Göteborg

VYKORTET

Vi stödjer arbetet för personer med synnedsättning i Göteborgsområdet!
ekmangroup.com, Ekman & Co AB, Lilla Bommen 1, 401 23 Göteborg

Hej!
Klockan är 12:00 och det är tisdag hos 
SRF Göteborg. Ett glatt gäng tågar in i 
kurslokalen med Ann-Britt i täten. Givetvis 
har hon med sig det vissa av oss anser 
vara näst intill livsnödvändigt. Du har rätt, 
det är kaffe i termosarna. Om du befinner 
dig i huset någon gång mellan 12:00 
och 13:45 kommer du att få uppleva hur 
korridoren fylls med glada, uppslupna 
skratt. Det är vi, kursdeltagarna, som på 
detta stimulerande sätt tar del av Ann-
Britts kunskaper om vår stad. Vi alla i det 
muntra gänget delar också med oss av 
våra kunskaper kring Göteborg för och nu. 
Kom gärna med i vårt goa gäng och dela 
med dig av ditt Göteborg förr och nu.

/ Kent Andersson   

Vi ser dåligt men jobbar bra!

Sök bidrag från föreningen blindas väl! Föreningen Blindas Väl har till ändamål att inom 
Sverige genom bidrag och anslag på olika sätt främja hjälpverksamhet av behövande 
synskadade, vård och fostran av synskadade barn och ungdomar eller utbildning av 

synskadade. Verksamheten ska främst inriktas på åtgärder som stärker den enskildes 
förmåga till självförsörjning. Ansökan skickar du till ordförande Karl-Gunnar Roth, gärna 

som e-post, till ordf@blindasval.se eller med brev till C/O Roth, Tranebergsvägen 62, 
167 44 Bromma. I ansökan berättar du om dig själv, vad du söker bidrag till och vilket 

belopp du söker. På vår hemsida www.blindasval.se finner du mer information.
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Kontakta medlemsregistret på telefon: 
08-39 91 20 eller via e-post: 
registret@srf.nu, så berättar vi mer.

Medlemsfaktura via e-post
Vill du få din medlemsfaktura via e-post 
och på ett sätt som fungerar för din 
skärmläsare? Nu kan vi erbjuda dig att 
få dina medlemsavgiftsuppgifter direkt till 
din inkorg. Smart, effektivt och inte minst 
miljövänligt. Kontakta medlemsregistret 
på telefon 08-39 91 20 eller via e-post 
registret@srf.nu så berättar vi mer.

Betala aktiviteten med ett Swish
Nu kan du betala aktiviteterna och 
kurserna med swish på 123 116 87 07. 
Märk betalningen med ditt namn och 
vilken aktivitet eller kurs betalningen avser.

Vardagstips
Beställ Synskadades Riksförbunds bok 
Vardagstips. Den kostar 75 kronor + frakt 
och beställs från kontorsservice@srf.nu 
eller via telefon 08-39 92 20. Den finns 
i tryckt text, på Daisy och i punktskrift, 
samt går att ladda ner från srf.nu

GRATIS nummerupplysning
För dig med synnedsättning. Du anmäler 
dig till tjänsten genom att ringa: 
020-36 46 56.

SRF GÖTEBORG INFORMERAR

Betala med autogiro
Du vet väl om att du numera kan betala 
din medlemsavgift via autogiro? Det är 
ett enkelt och bekvämt sätt att säkra sitt 
årliga medlemskap i SRF. 

ANSLAGSTAVLAN

VIKTIGA TELEFONNUMMER

Serviceresor Göteborg, 
Färdtjänst i Härryda och Mölndal
För bokning, ring 031-41 95 00, vänta 
för att bli kopplad. Om bilen är sen, ring 
031-41 95 00, tonval 2. För att lämna 
synpunkter, ring 031-41 95 52 eller maila 
kundservice.serviceresor@trafikkontoret.
goteborg.se.

Sjukresor och Färdtjänst 
i Partille och Öckerö
Oavsett ärende ringer du 020-91 90 90 
och anger aktuellt tonval. För bokning 
av sjukresa tryck 1. För färdtjänst tryck 
2. Om bilen är sen tryck 3. För att lämna 
synpunkter tryck 4.

Syncentral Göteborg
Telefonnummer: 031-759 22 60.
Telefontid vardagar kl. 08.30-10.00. 
Hjälpmedelservice torsdagar kl. 8.00-
12.00 samt 13.00-16.30. Adress: 
Ekelundsgatan 8, vån 5.

TRIVSEL

Torsdagsklubben
Vill du ta en fika och prata bort en stund? 
Träffa andra medlemmar och skapa nya 
kontakter? Känna gemenskap och dela 
glädje med andra? Vi träffas i våra lokaler 
på Slottsskogsgatan 10. Fika ingår. Ingen 
kursavgift. Vi möts varje torsdag klockan 
11.00-13.00. Ingen anmälan krävs för att 
vara med.

Tema och trivselkvällar
Under året kommer vi på medlemsinitiativ 
att arrangera ett antal Tema/trivselkvällar, 

med inriktning på att undersöka intresse 
och testa olika teman för eventuella 
studiecirklar. Är det något just du brinner 
för och vill göra? Kontakta då Helene 
på kansliet för hjälp med planering och 
bokning av lämpligt datum. 
Telefon: 0723-32 01 05
Mail: helene.bergstrand@srfgoteborg.se

Caféträffar i Mölndal
Hjärtligt välkomna till Mölndals caféträffar. 
Vi träffas varannan måndag jämna veckor 
klockan 12.00-14.00. Höstterminen 
började 3 september och det blir cirka 
8 gånger per termin. Vi fikar, umgås 
och det är kostnadsfritt. Vi håller till på 
träffpunkten, Berghemsgatan 6, vid 
Krokslätts fabriker. Har du några frågor så 
vänder du dig till Åsa Alverstedt.
Telefon: 0723-32 01 02
Mail: asa.alverstedt@srfgoteborg.se

TIPS OCH TRIX

Dröj kvar för att komma till växeln
Trött på att försöka använda dig av 
knappval? Du vet väl att du i kontakt med 
all regional verksamhet kan dröja kvar 
för att komma till växeln. Detta gäller 
alltså vid kontakt med såväl sjukhus, 
kollektivtrafik samt tandvård m.m. 

Subventionerade resor för våra 
medlemmar i kranskommunerna 
Visste du att vi har subventionerade 
resor för medlemmar i Partille, Mölndal, 
Härryda och på Öckerö när det gäller 
studiecirklar och medlemsmöten som 
sker på Dalheimers hus? Kontakta 
kansliet om du har frågor: 031-727 22 38.
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Når vi dig på rätt sätt?
För att vi ska kunna nå dig snabbt och 
effektivt med aktuell information gäller 
det att vi har rätt kontaktuppgifter. Är du 
osäker på om vi har rätt e-postadress, 
telefon- och mobilnummer? Hör av dig till 
kansliet på telefon 031-727 22 38 eller via 
mail till asa.alverstedt@srfgoteborg.se.

Har du ledsagning via kommunen?
Vi är intresserade av att höra dina 
synpunkter, erfarenheter och åsikter 
om hur det fungerar och vad som är 
bra eller dåligt. Oavsett om du har 
ledsagning genom LSS eller SoL så 
kan dina erfarenheter göra skillnad i hur 
vi på SRF Göteborg ska ta oss an vårt 
påverkansarbete i frågan. Kontakta gärna 
vår Arbetsgrupp för Ledsagarservice på 
ledsagarservice@srfgoteborg.se

Vill du bidra i föreningens arbete?
SRF Göteborg bedriver det mesta av 
sitt arbete genom arbetsgrupper. Är 
du intresserad av att påverka inom 
områdena Färdtjänst, Ledsagning, Hab-/
Rehabilitering, Skola/Arbetsmarknad 
eller Tillgänglighet? Eller är du mer 
intresserad av att vara en idéspruta 
för fester, kultur, kurser eller andra 
fritidsaktiviteter exempelvis? Kontakta 
vår verksamhetsledare Erik Lönnroth 
vid frågor eller om du vill veta mer 
(kontaktinformation finns på sida 26).

Kulturintresserad?
Är du intresserad av att få ett mail med de 
mest aktuella kulturaktiviteterna? Genom 
att anmäla dig till vår lista får du alltid den 
senaste informationen om syntolkade 
föreställningar, filmvisningar, aktiviteter 
eller andra kulturevenemang inom och 

utanför SRF. Anmäl dig genom att maila 
till anmalan@srfgoteborg.se

Hjälp oss att bli bättre!
Utvärdera våra aktiviteter och kurser via 
mail: utvardera@srfgoteborg.se, eller 
telefon: 0723-32 04 67 (telefonsvar). Alla 
synpunkter är välkomna och kan förbättra 
oss inför framtiden!

STIFTELSER OCH FONDER

Bostäder åt blinda
Ny stiftelse som SRF Göteborg förvaltar. 
Stiftelsen beviljar hyresbidrag och bidrag 
till bostadsanpassning åt synskadade 
enligt ändamål och är inkomstprövande. 
Ansökan kan skickas under hela året, 
dock beviljas bidrag då stiftelsens styrelse 
sammanträder. Ansökningsblankett och 
mer information hittar du under ”Stiftelser 
och fonder” på: srf.nu/goteborg

Sök bidrag från SRF Göteborgs 
understödsstiftelse 
Synskadade som behöver ekonomiskt 
stöd på grund av låg inkomst kan 
söka bidrag för kursverksamhet, 
fritidsaktiviteter, rekreation, tandvård, 
med mera. Din taxerade årsinkomst bör 
inte överstiga 181 990 kronor för år 2018. 
Ansökningsblankett och mer information 
hittar du under ”Stiftelser och fonder” på: 
srf.nu/goteborg

Sök bidrag ur De Blindas Förenings 
Understödsstiftelse Göteborg
Bidrag kan omfatta en rad olika insatser 
och åtgärder som utifrån stiftelsernas 
ändamål syftar till att förbättra situationen 
för behövande synskadade, dock 
i första hand för inköp av datorer, 

mobiltelefoner eller hjälpmedel som 
synskadade inte får via syncentralen. 
Normalt beviljas inte bidrag till insatser 
och åtgärder som samhället har att svara 
för. Krav för erhållande av Stiftelsernas 
bidrag till behövande synskadade är 
behovsprövade, vilket innebär att en 
ensamstående anses behövande om 
den taxerade årsinkomsten understiger 
fyra prisbasbelopp, det vill säga 181 990 
kronor för år 2018, enligt Skatteverket.

STÖD

Syninstruktörerna i Göteborg 
Syninstruktörerna erbjuder kostnadsfri 
service till personer med synnedsättning 
över 18 år, som är bosatta i Göteborg. Du 
behöver inte ansöka om att få stöd. Målet 
är att ge hjälp till självhjälp.
Telefon: 031- 367 95 84. Mail: 
syninstruktorer@socialresurs.goteborg.se

LaSSe Brukarstödcenter
Behöver du stöd? LaSSe 
Brukarstödcenter vänder sig till dig som 
har en funktionsnedsättning och dina 
närstående. Kämpegatan 3, 411 04, 
Göteborg. Tel. 031-84 18 50, 
mail: brev@lassekoop.se

Brukarstödscentrum
Kostnadsfri rådgivning i frågor som 
rör funktionshinder för dig som bor i 
Göteborgs kommun. Telefonnummer: 
031-24 03 18. Webbplats:
www.brukarstodcentrum.se

MER INFORMATION

För mer information är du alltid 
välkommen att kontakta våra 

ombudsmän Catarina och Erik, se 
kontaktlista på sida 26.

ANSLAGSTAVLAN
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Ombudsmannen 
som vill motverka 
diskriminering
Sedan den 1 januari 2015 
ingår bristande tillgänglighet i 
diskrimineringslagen. Drygt 1000 
anmälningar och 100 tillsynsbeslut 
senare behövs fortfarande stöd i 
frågan om vad som är diskriminering 
och inte.

Catarina Ahlquist är ombudsman på 
SRF Göteborg och har själv utsatts 
för diskriminering. I hennes fall ledde 
anmälan till en förlikning, som är ett av 
många sätt ett diskrimineringsärende kan 
avslutas. Genom sin yrkesgärning vill hon 
hjälpa andra.
– Man ska inte bli nekad och hamna 
i utanförskap för att man har en 
funktionsnedsättning och det är Sveriges 
ansvar att möjliggöra för alla medborgare 
att kunna ta del av samhället, säger hon.

Diskrimineringen skedde på en 
ögonmottagning när Catarina Alquist 
blev nekad att ta med sin ledarhund. 
Förklaringen hon fick höra var att de 
var rädda att hundhår skulle komma 
in i operationssalarna. Catarina 
valde då att anmäla det som hänt till 
Diskrimineringsmannen, DO. Fallet fick 
stor uppmärksamhet och efter att ha 
tagits upp i tv-programmet Plus kom 
ögonmottagningen och Catarina överens 
om en förlikningssumma. Anmälan ledde 
även till att ögonmottagningen i dag har 
andra villkor för ledarhundsekipage. I 
dag är ledarhundar välkomna tidigt på 
morgonen och sent på eftermiddagen.
– Det kändes bra att få någon slags 
upprättelse, men det var frustrerande 
att det tog så lång tid, säger Catarina 
Ahlquist. l

FÖRENINGEN
Frågor och svar 
om diskriminering
– Catarina Ahlquist guidar dig

Hur driver man sitt fall? 
Det är viktigt att anmäla om du blivit 
utsatt för diskriminering på grund av 
din synnedsättning. Med diskriminering 
menas att du blivit utestängd från 
något eller blivit illa bemött på grund 
av din funktionsnedsättning. Numera 
klassas även bristande tillgänglighet 
som diskriminering, vilket innebär att 
du till exempel kan anmäla ett gym 
eller butik om du möter otillgänglighet. 
Börja med att anmäla ditt ärende till 
Diskrimineringsombudsmannen (DO). Du 
kan anmäla ditt ärende genom att besöka 
DO:s hemsida på www.do.se, skriva ett 
brev eller ringa till 020-36 36 66.
 
Vilken hjälp finns att få? 
I Göteborg och i stadens kranskommuner 
finns det många olika alternativ. 
Bland annat kan någon av oss 
ombudsmän här på SRF Göteborg 
hjälpa dig med din anmälan. Det 
finns även Diskrimineringsbyråer, 
som är mer inriktade på stöd vid 
diskrimineringsärenden. Här i 
Göteborg kan man kontakta Göteborgs 
rättighetscenter. Vi vill även hänvisa 
till våra samarbetspartners Lasse 
brukarstödscenter och Funktionsrätts 
Individstöd. Med andra ord finns det 
många vägar att gå.
 
Vilka instanser går anmälan igenom?
När din anmälan kommer in till DO 
registreras den och får ett diarienummer. 
Notera att DO är en myndighet och att 
din anmälan är en offentlig handling, 
vilket betyder att vem som helst kan 

begära att få ta del av anmälan. DO 
gör dock alltid en sekretessbedömning. 
DO läser alla anmälningar och du får 
ett bekräftelsebrev på att din anmälan 
är mottagen. Det är bara om din 
anmälan går vidare till utredning som 
DO tar ställning till om du har blivit 
diskriminerad. Om din anmälan går vidare 
till utredning kontaktar de dig igen (efter 
bekräftelsebrevet). I annat fall får du inte 
ytterligare besked.

Hur ska man göra för att ha 
störst chans att vinna i ett 
diskrimineringsmål?
Min starkaste rekommendation är att ha 
tydliga bevis, alltså konkreta exempel 
som styrker att du har blivit utsatt för 
diskriminering. Sådana kan vara mail, 
sms eller annan text. Annan bevisning 
kan vara att någon har hört eller sett 
att du diskriminerats. Någonting som är 
viktigt är att kunna skilja på kränkning 
och diskriminering. Om någon säger 
”vad långsamt du jobbar ditt blindstyre” 
så är det inte diskriminering. Det är dålig 
attityd. Om du däremot blir uppsagd med 
motiveringen att du har en synnedsättning 
så är det diskriminering.

Kan du nämna några exempel på 
typiska diskrimineringsfall?
Det kan handla om systemfel så 
som otillgängliga webbsidor eller 
telefonsystem. Försäkringskassan har 
exempelvis blivit anmälda för att personer 
med synnedsättning inte kan använda 
myndighetens digitala tjänster för att 
planera sin föräldraledighet. Det kan 
också handla om att du inte får ta med 
dig din ledarhund in på en restaurang. 
Ytterligare exempel på anmälningar 
som gjorts är att färdtjänstresenärer 
inte kan boka färdtjänst dygnet runt och 
Västtrafiks bristande utrop. l

Bilden: Catarina Ahlquist står mitt i en 
gata med grönska. Hon bär en vit piké och 
har axellångt, ljust hår. 
Text och foto: Caroline Gollungberg.
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0723 - 320104
 
Helene Bergstrand
Studieorganisatör
helene.bergstrand@srfgoteborg.se
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Catarina Ahlquist
Ombudsman
catarina.ahlquist@srfgoteborg.se
0723 - 320109
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Medlemsombudsman
heba@srfgoteborg.se
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Ledsagartelefonen: 0723 - 320455
Utvärderingstelefonen: 0723 - 320467
Växeltelefonen: 031 - 7272238

BESÖKSTIDER 
PÅ KANSLIET

NÄSTA 
ÖGONBLICKET

Nästa nummer av Ögonblicket 
kommer i slutet av december 2018.

Manusstopp är 26 november.

Vill du vara med och skriva i 
Ögonblicket? Alla medlemmar är 
välkomna att skicka in material, 

bilder och notiser till Ögonblicket. 
Redaktionen förbehåller sig 

rätten att redigera insänt material. 
Skicka artiklar och bilder med e-post 

till: ogonblicket@srfgoteborg.se.

Vill du inte längre prenumerera på 
tidningen Ögonblicket så meddelar 
du det på kansli@srfgoteborg.se 

eller ring 031-7272238.
Karl Johansgatan 42B
414 59 Göteborg  

031-704 30 99 
info@icap.nu

Peka och få texten 
uppläst med 

OrCam MyEye 
Hur kan Orcam 
förbättra din vardag? 
Boka tid med oss!

Kapsys 
Androidtelefon 
med appar för 
synskadade.
Vi hjälper dig 
komma igång!

www.icap.nu

Välkomna till Synlådan - 
Butiken i Göteborg med synhjälpmedel och annat.

Här hittar du bl.a. talande personvåg, förstoringsglas, filterglasögon, 
solglasögon,  läsglasögon (även högre styrkor), fitover, läslampor, kontrastrikt porslin, 
förstoringsspeglar, almanackor, luppar, uppmärknings-material och mycket mer. 
Vi håller hög kvalité och ger kvalificerad rådgivning och god service. 
Ring gärna om det är något du undrar över!
Adress:
Cederbourgsgatan 6, 412 55 Göteborg. Tel: 0709-885501 info@synladan.com  
www.synladan.com Vi finns på Facebook.

Glasmonter finns i SRF:s medlemsrum på Slottsskogsgatan 10 för visning av delar 
av vårt sortiment.

Måndag till torsdag 9.00 – 16.00

ANNONSERA I
ÖGONBLICKET

Vill du exponeras för Synskadades 
Riksförbund Göteborgs 1000 

medlemmar, vårdcentraler, bibliotek 
och syncentral?

Kontakta: Erik Lönnroth
erik.lonnroth@srfgoteborg.se

0723 - 320104

Syntolkade visningar på
Göteborgs konstmuseum
Visningen ingår i entréavgiften. 
Årsbiljett (40 kr) gäller som inträde. 
Kostnadsfritt för ledsagare. I visningarna 
ges en presentation av utställningens 
innehåll och gestaltning, med tyngdpunkt i 
fördjupade beskrivningar av några utvalda 
konstverk. Behöver du ledsagning så 
kontakta SRF:s kansli på 031-727 22 38 
eller anmalan@srfgoteborg.se

Program:
1 okt kl 13.00
Sjö och hav i konsten
Vi undersöker vattnets skönhet och 
lockelse i konsten, symboliken i olika 
havsdjur och hur konstnärer har sökt sig 
till havet i sitt privatliv och konstnärskap.

5 nov kl 13.00 samt 14 nov kl 18.00 
Mloda Polska
I jakt på nationell identitet utforskade 
de unga polska konstnärerna naturen, 
traditioner och nationella sagor och myter. 
Följ med på en visning med en del av 
konsthistorien du kanske inte sett förut.

3 dec kl 13.00
Sten A Olssons kulturstipendium
Varje år delar Sten A Olssons stiftelse för 
Forskning och Kultur ut kulturstipendium 
till lovande aktörer inom kulturområdet 
som är aktiva i Göteborg och västra 
Sverige.

GÖTEBORGS KONSTMUSEUM 
GÖTAPLATSEN, 412 56 GÖTEBORG
tel. 031-368 35 00 
info.konstmuseum@kultur.goteborg.se



Det var en underbar resa till Gotland, som 
att vara utomlands fast i Sverige! Med 
sin speciella natur, spännande historia 
och medeltidsvecka. Vi bodde alldeles 
intill ringmuren mitt i världsarvsstaden 
Visby och besökte platser som Fårö 
och pensionat Grå Gåsen som varit 
inspelningsplats för det populära tv-
programmet Så mycket bättre. l

Berättat av Åsa Alverstedt.

Bild 1: Deltagare i väntan. Rund 
bild bredvid: En deltagare i keps 
håller handen mot en husfasad. 
Rund bild nedanför: En person med 
syntolkningsutrustning. Bild nere till 
vänster: En rauk som ser ut som ett 
ansikte. Bild till höger: En staty av en 
kvinna. Bild längst till höger: Deltagare 
utanför ett turisttåg. Foto: Tordh Tierfeldt.


