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tankens kvalité och roll

tankens kvalité och roll
och vad mer säger Arendt om tänkandets betydelse?

Hannah Arendt
om tankens kvalité och roll

”…hon insisterade på att själva tänkandet var det enda
skyddet mot att nittonhundratalets ohyggligheter upprepades ”
skriver Elisabeth Åsbrink i DN 15/3 2016

Ondskans fenomen och makt i vår tid
kom att intressera filosofen, universitetsläraren och samhällsdebattören
Hannah Arendt (1906–1975).
Vad sade hon om tänkandet?

Logiskt tänkande,
sinnligt och översinnligt
Arendt söker förstå människoandens
väsen. Hon menar att den nya tidens
sätt att tänka i logiska processer förminskas tänkandet om världsalltet
och människan som varelse, eftersom
det reducerar sinnesdata så att det
passar till det mänskliga förståndets
måttstockar utan hänsyn till det existerandes konkreta mångfald. Det logiska
tänkandet förmår inte överträffa sinnena med kunskap om verkligheten,
vilket talar för att man måste söka efter
de förutsättningar som ger det rena
tänkandet möjlighet att överskrida logikens gränser.
Det essentiella med tankeförmågan
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formulerar hon i följande: ”I och med
att det sinnligt givna försvinner, försvinner också det översinnliga, och därmed möjligheten att transcendera det
konkreta med tänkande och begrepp.” 1
Tanken behöver alltså det sinnligt givna,
konkreta, för att kunna överskrida dess
gräns och med tänkandet begreppsliggöra det ogripbara.

Denna idé om tankens roll och möjligheter återfinns också hos Rudolf Steiner,
han säger: ”Tänkandet är ett mänskligt
organ som är bestämt till att iaktta något högre än vad sinnena ger. Det är till
för att ”genomtränga det som är fördolt
för den. Sinnenas varseblivning ger endast en sida av verkligheten. Den andra
sidan är den tänkande uppfattningen av
världen.” 2

Men människans verksamhet präglas
också av tänkande i relation till görande
Hannah Arendt, Människans villkor, Vita Activa, Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg 2013, s.371
2
Rudolf Steiner, Kunskapsteori, Antroposofiska Bokförlaget Stockholm 1986, s.63
1

Tänkandet är den ”högsta och kanske
renaste verksamhet en människa är i
stånd till” 3, säger hon samtidigt som
hon förvillar oss lite när hon också
säger att: ”Tänkandet är möjligt, och
säkert också förhanden, under politisk
frihet. Men bara där.” 4 Tanken och
tänkandet är den aktivitet som i egenskap av en ständigt närvarande aktivitet
utmanar henne i skrivande och reflekterande, i sökandet efter att förstå skeenden och fenomen i tiden.

Tänkandet är
ett mänskligt organ
som är bestämt
till att iaktta något högre
än vad sinnena ger
Rudolf Steiner

Det är också verktyget hon menar att vi
behöver ha för att motstå och bekämpa
det onda i oss och i världen. Hon kom
senare att definiera det onda som en
oförmåga att tänka, en slutsats som inte
bara blev omtalad utan även granskad
och kritiserad, men, likafullt en tänkvärd insikt om tänkandets betydelse för
människans vara i världen. Tänkandet
beskrivs i Arendts bok Människans
Hannah Arendt, Människans villkor, Vita Activa, s.31
Ibid, s. 414

3
4

villkor som den enda aktivitet som kan
röra sig inom och väva mellan olika
mänskliga livssätt. Jämfört med företeelser i mytens värld kan den få rollen att
bli till titanen Prometheus. Obehindrat
kan han stjäla Gudarnas eld för att ge
en gnista till människorna så att de ska
kunna förändra sina villkor och leva ett
gott liv, liksom gudarna på Olympen.
Prometheus rör sig i myten som tanken
i oss, fritt mellan skilda världar och
förmedla elden till människorna från en
för dem ouppnåelig sfär.
Mytologin förklarar för oss hur människans villkor förbättras tack vare Prometheus, som likt tankens egenskaper
är hemmastadd i två oförenliga världar
och den enda sammanbindande länken
dem emellan. Elden förändrar människans villkor och den är något som
hon inte förmått skapa, upptäcka eller
resonera sig fram till av egen kraft i sin
mänskliga värld.
Men Prometheus, tankens rörelseförmåga, förmår nå världar, djup och
höjder, och lyckas göra det människan
inte själv kan åstadkomma. Tanken kan
fritt pendla mellan oförenligheter och
tjäna dem alla.

Penelopes väv

Filosofen Bernstein lyfter fram en annan av tänkandets kvaliteter, dess oändlighet. Arendts tänkande liknar han vid
Penelopes väv i den antika mytologin;
Ett resultatlöst evighetsuppdrag eftersom väven rivs upp varje morgon
efter en hel natts arbete. Det är en skir
spindelväv bestående av gamla och nya
trådar, ett nät som vävs och repas upp,
om och om igen.
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Det rena tänkandet

Tänkandet i sin renaste form återfinns
i kontemplationen menar Arendt och
då som en parameter att jämföra med
i frågor gällande evighet och odödlighet. Denna slutledning drog Arendt från
upptäckten att det politiska området
inte nödvändigtvis medgav ”utrymme
för att utveckla människans högre
förmågor.” 6 Det rena tänkandet blev en
form av aktivitet som hierarkiskt stod
över alla andra i polis.7

Tankarna om det rena tänkandets
principer visar sig vara oundvikliga
eftersom de är en del av människans
existens. Även i resonemanget om att
särskilja det odödliga från det eviga
lyser hennes tankar om tänkandet som
en ren aktivitet igenom, som en princip
där det senare är en filosofisk erfarenhet som inte har ”någon motsvarighet
i någon verksamhet och heller inte kan
transformeras till någon sådan.
Ty även den verksamhet som tänkandet
utgör, detta vid orden bundna förlopp i
människans inre, är inte bara otillräckRichard J Bernstein, Arendt on thinking,The Cambridge Companion to Hannah Arendt,Cambridge
University Press, Cambridge 2000,s.283
6
Ibid, s.45
7
Polis är det forum, offentlighet, där de fria männen
träffades och som idag är begreppet för stat eller
stadsstat.
5
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ligt för att återge denna erfarenhet, utan
kan inte ens ackompanjera den – tänkandet är ju just en verksamhet och kan
därför endast avbryta och omintetgöra
kontemplationen, säger hon gåtfullt.” 8
Med det bestämmer Arendt att tänkandets princip är verksamhet, och fortsätter sin karaktäristik med att säga att det
rena tänkandet: ”förmodligen överträffat arbete, tillverkning och handlande
som aktivitet i sin renaste form.” 9

Vidare menar hon att religiös tro kan
pejla djupare tankedjup i motsats till
ateismen och materialismen och anför
tänkare som Pascal och Kirkegaard vilka
med sitt cartesianska tvivel skakade om
tron i dess grundvalar. 10

människan en möjlighet att avstå från
att göra det onda, till och med motverka
det onda, är frågan som ställs. 12
Bernstein säger att det gett oss något
att begrunda:

”If there is an inherent restlessness in the
thinking activity itself, if the quest for
meaning is an endless task, then Arendt’s
legacy consists of making us acutely
aware of those perplexities and aporias which she did not resolve. For such
aporias demand honest confrontation in
our attempt to understand the relation
between thinking and evil.” 13
13

Om det finns ett ärvt drag av oro i
tänkandets aktivitet, om sökande
efter mening är en oändlig uppgift,
så består arvet från Arendt i att göra
oss ständigt uppmärksamma på de
bryderier och aporier som hon inte
löste. För sådana aporier (invecklade
och kanske ogenomträngliga svårigheter), kräver en ärlig konfrontation
av oss i vårt försök att förstå relationen mellan tänkande och ondska.
Paula H Karlström

Ibid, s. 291

Djupet som nämns här är något i likhet
med filosofins vars uppgift hon ser är:
”Att varsebli något som inte är sinnena
givet och skåda det sanna varat eller
varat i dess sanna framträdelse.” 11

Ondskans banalitet

Arendts tänkande är ämnet i Richard J
Bernstein essä Arendt on thinking, där
han lyfter fram det mest kända exemplet i Arendts tankar om tänkandets
betydelse, reflektionerna om ondskans
banalitet och Adolf Eichmanns oroande
drag av oförmåga att tänka djupare.
Kan tänkandet vara en aktivitet bland
flera förutsättningar som förmår ge

Ibid, s.48–49
Ibid
10
Ibid, s.407
11
Ibid, s.345

En människa med funktionsnedsättning
är egentligen inte en människa med
särskilda behov utan en människa med
alldeles vanliga behov som måste tillgodoses
med särskilda insatser.
Anonym
Foto Åsa Hult

I hennes tankeväv finns både sammanhängande trådar och lösa sådana, allt
rivs inte upp med jämna mellanrum,
utan något är delvis bestående och det
finns både en kontinuitet och en diskontinuitet i hennes tankar om tänkandet.5
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”

...lär dig ett yrke
och behåll ditt
engagemang

”

Martin Ärnlöv
direktor för Bräcke diakoni,
i en intervju om etiskt ledarskap
i idéburna organisationer

Mitt emellan möten träffas Martin
Ärnlöv, direktor för Bräcke diakoni,
och jag på ett café på centralen i Stockholm för ett samtal om ledarskap inom
idéburna organisationer. Martin bor och
arbetar i Göteborg men kommer ofta till
Stockholm i samband med sitt uppdrag
som ordförande för branschorganisationen Famna. Cafémiljön är livlig med
hög bakgrundsmusik, folk i rörelse och
andra gäster i lokalen. Trots det lyckas
vi skapa en liten bubbla, ett samtal att
vistas i över cafébordet där vi sitter mitt
emot varandra.

Vi inleder med att prata om vägen till
det jobb han har och Martin berättar om
det som visat sig bli ett ledmotiv i hans
yrkesliv: ”Idéer om mänskliga rättigheter och vikten av att kämpa för dem kan
man ha runt tjugoårsåldern. För egen
del skrev jag ett brev till
Thomas Hammarberg och bad om tips,
då var han generalsekreterare för Amnesty International och jag hade läst att
han gått Handels i Stockholm. Det här var
före e-mailens tid och han skrev faktiskt
ett artigt svar, ett korrespondenskort
LäS 8
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Civilekonom,
fd ekonomichef
och bitr direktor
Bräcke diakoni,
tidigare anställd
på bl a SKF och
Akzo Nobel.
Styrelseuppdrag
i Famna, ESH
och IM.

där han i princip sa att ”lär dig ett yrke
ordentligt och behåll ditt engagemang.”

Jag ska inte säga att det att jag gått med
det som en karta över livet, men jag
satte upp det på väggen ett tag. Idén
fanns redan då.”

Ett alternativsteg
Martin lämnade ett chefsjobb inom
ett stort multinationellt företag för
att börja som ekonomichef på Bräcke
diakoni. Det blev ett alternativsteg som
möjliggjorde idéns förverkligande och
att engagera sig i etiska, sociala och
samhälleliga frågor. Vid tillträdet hade
Martin med sig yrkeskunnande och erfarenheter som Bräcke diakoni led brist
på. Nämligen kompletterande sätt att
tänka i ekonomiska frågor, som till exempel: Hur kan ett kontrakt se ut? Hur
behöver vi tänka affärsekonomiskt? Hur
behöver vi tänka strategiskt utifrån lite
andra premisser än vad vi varit vana vid?
”Jag blev attraherad, inte av ekonomijobbet i sig, för det var mycket mindre
än det jag hade, det går inte att jämföra.

Men att jobba med den här livsnära
situationen och att få möta människor
som är i väldigt speciella faser i sitt liv.
Antingen är man gammal och demenssjuk eller anhörig till en sådan, eller så
har man funktionsnedsättningar eller är
sjuk. Sen finns det en politisk dimension
som jag tycker är intressant. Efter fyra
år som ekonomiansvarig fick jag frågan
om att bli direktor för verksamheten.
Den tog jag direkt utan större betänklighet faktiskt, ”säger han.
Etiskt och personligt
ställningstagande –
att möta omvärldens behov
Detta tudelade, idé och yrkeskunnande,
har sammanlänkade i ett ledarskap
visade sig kunna samverka i konfrontationen med de behov som ställdes i en
förändrad värld när den egna organisationens värdegrund prövas.

Martin exemplifierar med att berätta
om hur de resonerade när den kraftigt
utökade flyktingströmmen till Sverige
2015 tilltog. ”Vad kunde vi göra och vad
borde vi göra? Och vad ankommer det
på oss att göra? Vi hade ingen verksamhet som riktade sig mot integrationseller flyktingområdet. Vi jobbade med
äldre, funktionsnedsatta och sjuka personer helt enkelt. Vi hade diskussioner
internt där vi vägde för och emot. Skulle
vi engagera oss och hur? Upplåta något
av vår mark, göra något i eget namn?
Vi kom fram till att det ankommer på
oss som diakonal organisation att göra
det vi rimligen förmår göra. I Göteborg
drog vi igång med totalt fyra stycken
boenden för ensamkommande ungdomar. Och det var ju klart en situation
där mitt eget ställningstagande om det

var något vi borde göra, eller inte borde
göra, hade avgörande betydelse. Hade
jag varit emot det hade vi kunnat säga,
nej, vi är inte i den sektorn och jobbar
inte med det. Men jag var klart för det
och tyckte att det var skandal att Bert
Karlsson och den typen av näringsidkare fick till att skapa boendelösningar
för den stora mängden flyktingar, men
inte vi i civilsamhället. Där får du en
situation där man gång på gång får gå
tillbaka till sig själv och in i den värdegrund som organisationen står på. Vad
är det för kultur och syn på medmänsklighet som ligger i det här? Det tror jag
ger ett ställningstagande när man går
igenom det.”

Det kommer an på oss
att göra det vi förmår
Vi fördjupar oss i det etiska resonemanget, varför bestämde sig Martin
för att jobba för flyktingboenden och
tillsammans med sina medarbetare
starta en helt ny verksamhetsgren inom
Bräcke diakoni, var det en moralisk
ståndpunkt?

”Jag tycker att det ankommer på var och
en av oss att göra det vi har förmåga att
göra med de resurser vi har fått. Både
som människor i vårt privata liv och
som yrkespersoner i vårt arbetsliv. Det
kommer an på oss att göra det vi förmår
göra med de resurser vi har. Det är ju en
djupt liggande kristen identitet hos mig
att göra det. Vi behöver bete oss mot
varandra som vi bör göra som medmänniskor. Och då faller det ett större
ansvar på den som har goda förutsättningar att arbeta med och ett något
mindre ansvar på den som inte har så
goda förutsättningar.
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Då kan ju jag känna att vår stiftelse som
är jättestor och har pengar på banken
och många yrkespersoners kunnande
har så otroligt goda förutsättningar och
möjligheter. Vi har ett större ansvar för
att påverka. Om inte vi gör det, vem ska
vi titta på då?

Där ligger en stark drivkraft samtidigt
som risken för oss är att vi är inne och
tallar på allt möjligt så att det varken
blir hackat eller malet och vi tappar
linjen i det vi gör. Det är de krafterna jag
tycker att jag som ledare behöver jobba
med. Då behöver jag hela tiden känna
att jag själv får ihop berättelsen och kan
se den i en kontext. Inte för att just min
tolkning är bättre än andras, men jag har
det här jobbet och det betyder att jag
måste ta det ansvaret, göra den uttolkningen och exponera mig för mina egna
tvivel, osäkerheter eller okunskaper, för
att komplettera upp dem på ett bra sätt.
Det kan vara att ha med personer i ledningsgruppen och i styrelsen som kan
det jag inte kan och att jag tar ansvar
för det som jag kanske är vassast på.
Då sker det möten mellan uppgiftens
art, vad vi borde göra och vad som är
rimligt.

Jag tycker nog att det är roligt att reflektera över sådana här saker. Att liksom
ha ett helikopterperspektiv, sedan borra
ganska långt ner i en fråga och sen
snabbt upp igen. Som att ta vävnadsprov på en mänsklig kropp, man kan
se den här liknelsen som en bild för att
kolla organisationens välmående. Se om
idén stämmer och hänger ihop, om det
håller hela vägen från värdegrunden
och ut till det juridiska kontraktet? ”
LäS 10

Vara lojal till
verksamhetsidén
Bräcke diakoni är en verksamhet som
arbetar utifrån kristna värderingar. Vad
betyder det då att som medarbetare
bejaka och vara lojal till verksamhetsidén? Den kristna tron är en privatsak,
Martin frågar inte folk som han anställer om de tror på Gud eller inte. Han
har ledare som är ateister, buddister,
muslimer, kristna och vanliga svenskar
som varken är det ena eller det andra,
eller lite av allt.

Dock menar han att även om man inte
har den kristna tron så måste man ha
samma relation gentemot stiftelsens idé
och uppdrag, alltså vara förbunden med
den. Man förväntas vara dedikerad till
visionen om ett medmänskligare samhälle och att jobba för det med yppersta
yrkesetik och kunskap.
Därutöver gärna några procents extra
engagemang som visar att man gillar
att jobba med handikappade ungdomar,
gamla människor, alternativt tycker om
att träffa patienter på en vårdcentral till
exempel. Mixen av att kunna sitt jobb
och vara lite mer engagerad stämmer in
på stiftelsens berättelse över decennier
och hur organisationen ska vara.
Företagskultur –
att tillsammans lyckas
ta bra beslut
Finns det något specifikt inom idéburet
ledarskap, faktorer som bidrar till att
verksamheter som Bräcke diakoni, funnits länge, överlevt politiska skiften och
står för hållbarhet, kvalitet och ideella
drivkrafter utan profitintressen?

etiskt ledarskap i idéburna organisationer
”I ledarskapspositionen blir det viktigt
tror jag, att ha en omdömeskompetens
för att våga ta avgörandet och göra
bedömningen. På jobbet handlar det
mer om processerna och att se till att
kulturen är sådan att du inte bara har
ja-sägare omkring dig. Att det inte blir
en pseudokultur. Det reflekterar jag
över ofta, jag är extremt mån om de
människor som säger emot mig. Det är
jätteviktigt att få höra när något inte
är en bra idé, till exempel. Få veta vad
man har missat, så att man kanske kan
göra på ett annat sätt. Det är processer
man delar med andra. Då får man del av
något som ligger utanför en själv,” säger
Martin och fortsätter:

”Eftersom vi inte bara förvaltar så har
jag ofta sådana situationer där man
kan fundera på om beslutet är rätt eller
inte och där vi också sticker ut hakan
på olika vis. Jobbar man som VD så
handlar det om att få en organisation att
fungera som ett samspel. Idag arbetar jag
med femtioen verksamhetschefer och de
tycker inte alltid likadant. Det finns säkert
de som ibland tycker att jag är en ”jobbig typ”, absolut. Men hittills, ”knock on
wood,” Martin knackar symboliskt med
knogarna mot bordet, har det gått bra.
Utan att få hybris så stärks ändå uppfattningen att tillsammans lyckas vi ändå ta
bra beslut trots att de inte alltid är lätta
att realisera.”

ATT HA OLIKA TIDSPERSPEKTIV
Martin menar att man i organisationen
jobbar med olika tidsperspektiv beroende på vad man gör. Han arbetar med
ett långt tidsperspektiv för de flesta
frågor han tänker kring sträcker sig
bortom budgeten som ska lämnas in om

tre veckor och mailen som ska svaras på
varje dag. Funderingarna och planerna
ska försöka greppa det praktiska för
vad organisationen måste göra idag för
det den vill vara om tio år. Strategiska
frågor, planer, kommer från att man tar
ut en kompasskurs. Men man behöver
inte exakt bestämma vilken stig eller
väg man ska gå. Sen handlar det om att
kunna ta tillfället i flykten och inte vänta
på att alla förutsättningar ska vara perfekta, för då händer inte någonting.

”Att våga tänka det här är tillräckligt rätt och det är tillräckligt bra
att vi gör så här och nu måste vi
prova det här. Om vi inte gör det
så blir vi fegisar, “säger han.

Liknöjdhetens förvaltarskap
Utvecklar vi resonemanget och tillåter
oss att bli lite filosofiska kan vi tala om
att det finns ett fritt val som har att göra
med uppdragets etiska värderingar. Vi
pratar om att man ytterst kan se att det
fria valet i moraliska termer kan handla
om att välja att göra det goda eller det
onda. En tanke som finns i existentialismen och i religionen. Stora ord för vardagliga situationer, men, för att kunna
välja en bra lösning, ett gott alternativ,
måste man kunna definiera det goda
alternativet i en altruistisk bemärkelse.
Jag frågar Martin om han känner igen
det som en del av sin process, valet
mellan saker med olika tyngd, värde och
betydelse?
”Jag skulle kunna svara på det från
både min egen och för idéburna organisationers del. Jag tror att det onda
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etiskt ledarskap i idéburna organisationer
framförallt inte är ett ont motalternativ, utan kanske ligger i liknöjdhetens
förvaltarskap. Det är för mig det onda,
också i min personliga värdegrund. Det
finns ett ställe i nya testamentet där det
berättas en historia om vad folk gjorde
med två silvermynt. Någon satte sprätt
på dem och någon grävde ner dem och
någon gick och investerade dem så att de
gav mer. Och det här exemplet älskar alla
de kapitalintresserade kristna, den investering som Jesus tyckte var det bästa.

Jag tycker alltså att bara liknöjt sitta på
det man har och se till att det rullar runt
ett år till, är det onda. Det är för dåligt.
Yrkeskunskap som inte är en utbildningskunskap utan faktiskt är en omdömeskunskap tror jag i det här fallet
är att inse att om jag har sju kryss av tio
möjliga så tar vi och kör på det. Det är
vi dåliga på inom idéburen sektor. Vi vill
gärna ha nio och ett halvt kryss av tio,
då kan vi överväga det. I alla fall om det
är någon som lovar att stå för det där
halva kryssets kostnader om vi skulle
misslyckas. Och då är vi inte tillräckligt
entreprenöriella.
Går vi tillbaka till exemplet med nystartade boenden för flyktingbarn så
höll jag ett tal vid ett tillfälle i januari
2015. Bert Karlsson hade just öppnat
sitt tjugotredje boende för asylsökande.
Jag frågade hur många boenden Bräcke
diakoni, Svenska kyrkan, Rädda Barnen,
Individuell Människohjälp, Stadsmissionen med flera, vid det tillfället drev
tillsammans? Ingen visste. Noll platser
sa jag, noll. Ja, de hade organiserat filtar
och te på söndagar, ja, de hade delat ut
och hade massor av volontärer, ja det
gjordes fina insatser. Men Bert Karlsson
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öppnade de här asylboendeplatserna
under loppet av tolv månader och vi
hade sammantaget noll. Det säger någonting. Vi ”safar” för mycket, vi är lite
för icke-entreprenöriella.”

Det blir de utmanande slutorden innan
Martin skyndar vidare till nästa möte.
Med tanke på de resultat som åstadkommits kan man konstatera att
Thomas Hammarberg gav sitt pragmatiska råd till rätt person. Martin har
förvaltat det väl, både via sin professionalitet och sitt starka engagemang.
Rådet har visat äga giltighet och vara
hållbart för den verklighetsprövning
alla tillvaratagna goda idéer med tiden
genomgår.

Paula H Karlström

Bräcke diakoni är en fristående stiftelse, som är politiskt obunden och
vars engagemang för människor har
sin grund i en kristen människosyn.
Bräcke diakoni har inga ägare som
ställer vinstkrav – all vinst återinvesteras i verksamheten. Det gör dem
till ett alternativ till både privat vinstdrivande och offentlig vård och omsorg.
Många uppdrag kommer från kommuner och landsting, men de startar
gärna nya projekt och hittar kreativa
lösningar tillsammans med andra.
Själva grundtanken är att de med
runt 1000 med-arbetare ska göra
nytta där det behövs.

”Känn dig själv och ditt själv kommer att bli världen;
känn världen och världen kommer att bli ditt själv.”

EN VÄRLD FÖR MÄNNISKAN
– om tredelad

hållbar

Människan som måttstock
och den tredelade principen
Det har alltid funnits en förståelse
inom antroposofin att all sann utveckling utgår från en tredelad princip och
att människan är den egentliga måttstocken för denna. Ni känner till begreppen: Tanke, känsla och vilja, nervsinnessystemet, rytmiska systemet och
ämnesomsättnings-lemsystemet och att
människan inte bara är en kropp, utan
även själ och ande.
En till synes enkel och självklar idé
som Rudolf Steiner betonat som ett av
antroposofins grundfundament. Trots
sin synbara enkelhet rymmer den en
komplexitet (och genialitet) som en av

utveckling

nycklarna till en fördjupad förståelse av
antroposofins idéinnehåll. Det kan till
och med vara så att den antroposofiska
idén har överlevt och, till stor del, frodats tack vare denna centrala förståelse
av livet. Impulsen är av andlig karaktär,
men dess kärna är social och gemenskapsbildande och den uttrycker sig
praktiskt och konkret i jord, byggnader
och verksamheter.

Man kan säga att en av antroposofins
ambitioner är att bidra till samhällsbyggandet, den existerar inte bara för sin
egen skull utan erbjuder en väg som
förbinder det andliga med det materiella via individuell självkännedom och
fördjupad kunskap om omvärlden.
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Att individuell andlig utveckling hör
ihop med ett intresse för och engagemang i omvärlden var Steiner tydlig med. Det räcker inte med att den
individuella människan bara förvärvar
en så kallad andlig livssyn. Här finns en
risk och en frestelse att lämna världen,
bli eskapistisk och frånsäga sig ansvar
och delaktighet i det som pågår i vår
omvärld. Detta, menar han, är en flykt
från den frihet som människan förvärvat under medvetenhetssjälens tidsålder och i synnerhet sedan 1870-talet,
då mänskligheten förbereddes för nya
möjligheter till frihet när vi slutgiltigt
började befrias från det gamla beroendet av absoluta auktoriteter.

Nya möjligheter och motkrafter
En ny väg uppenbarade sig som kunde
medföra ett förverkligande av devisen
från franska revolutionen: ”Frihet, jämlikhet och broderskap”. Steiner förstod
att världen, i det tidiga 1900-talet,
verkligen stod inför en ny epok och att
här gällde det att navigera rätt mellan
”civilisationens dödgrävare”, Lenin och
Trotskij, som kommunismen utgör och
kapitalismens ”sociala vanföreställningar” och hur den ”täcker (världen) med
ett nätverk av egoistisk ondska”. Det
måste ha varit en tung insikt för Rudolf
Steiner att bära; så nära ett mänsklighetsgenombrott men samtidigt så mäktiga krafter mot dess förverkligande. 1

1
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Men icke desto mindre tog Steiner på
sig uppgiften att undervisa i, förmedla
och försöka implementera idén om
Social Tregrening som en politisk kraft
i samhällslivet. Han verkade oförtrutet
för sin tanke under många år. Men första världskriget medförde att kampen
kom att föras framförallt mellan polaritetsparet kommunism och kapitalism.

Den sociala tregreningsimpulsen kom
aldrig att förverkligas som en kraft
att räkna med. Den försvann från den
politiska och samhälleliga arenan, men
dess idé fortsatte att förvaltas av den
antroposofiska bildningsimpulsen.
Steiner lade nu istället sin kraft på att
fördjupa och lyfta fram antroposofins
olika verksamhets- och livsområden:
Jordbruk, medicin, utbildning, läkepedagogik, religion och konst.
När tänkandet blir dött
Resultatet av det katastrofala, världsomspännande kriget blev att de kapitaliska och kommunistiska ensidigheterna
förstärkte varandra, som två sidor av
samma mynt. Ett tvångsartat, ´dött´
tänkande utvecklades ur den polariteten. Ett tänkande som, i sin logik, så
småningom ledde fram till Auschwitz
och atombomberna över Hiroshima och
Nagasaki i det följande, andra världsomspännande kriget.
Efter andra världskriget skedde dock
en oerhörd materiell utveckling i samband med återuppbyggandet av framförallt Europa. Kapitalismen gick till
synes segrande ur det kalla kriget och
USA/Västvärlden förstärkte sin världshegemoni.

Som ett resultat av detta har vi idag en
värld som är helt skuldsatt och därmed,
i princip, styrd från Wall Street (banker,
finansinstitut och storföretag), samtidigt som stora delar av världen håller
på att kollapsa under korruption, kriser,
migration och terrorism. Till detta kommer också gigantiska miljö- och klimatproblem, fattigdom och en tilltagande
ojämlikhet, där 85 familjer äger mer än
hälften av världens befolkning.

Vägs ände
Det troliga är att vi har kommit till vägs
ände och att det som nu sker i världen
är ett sorts sammanbrott i slow motion.
En första synlig början var 11 september 2001, följt av finanskrisen 2008
sedan Greklandsdramat och nu en gigantisk världs-oro med krigsskrammel
till och med i vår världsdel. Ett världssystem som faktiskt burit oss, i många
tusen år, förmår inte längre upprätthålla
sig själv. Dess relevans har upphört och
den patriarkalt-auktoritära centralismen kan inte längre utgöra fundamentet för samhällsbyggande.
Den har snarare slagit över i sin
motsats och blivit ett hinder för sann
mänsklighetsutveckling. Vi ser det tydligast i den negativa utvecklingen i Mellanöstern idag, där våld och en destruktivitet härjar i de områden som utgjorde
vaggan till dagens civilisationer.
I dessa områden uppstod jordbruket
och senare stadsstaterna (skriftspråk,
hjulet, bevattning och administration).
Olika centralmakter växte fram som
härskade över och kontrollerade människorna. Detta har varit ett tema i den
mänskliga historien; förtryck, kontroll

och alienation. Ibland har mänskligheten tagit stora steg i medvetandets
utveckling och ibland har starka krafter
hindrat människans bestämmelse att
komma till självkännedom och att förstå
innebörden av sitt förvaltarskap av
världen.
Kosmiska skeenden
Rudolf Steiner klargör tydligt att det är
mäktiga kosmiska krafter och skeenden
som verkar i världen och människan.

Foto Åsa Hult
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Människan, i sin utveckling, har ju som
bekant tagit över det som tidigare varit
gudarnas domän. Det här frihetsblivandet för människan har också inneburit att hon öppnat upp för krafter
som påverkat tänkandet att bli alltmer
materialistiskt och därmed löpa risken
att förlora sin kontakt med levande,
andlig inspiration. Tänkandet tenderar
att bli mekaniskt intellektuellt, avskilt
från verkligheten och därmed dött. Men
dess påverkan på mänskligt varande har
blivit desto påtagligare.
Enligt min mening ledde det här till en
förstärkning av de idéer som kom att
forma de kapitalistiska och kommunistiska ensidigheterna. Idag skulle man
kunna anta att det här sättet att tänka/
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Det är som om Rudolf Steiner såg
vad som komma skulle i 1900-talets
början. Han insåg att det inte räckte
med en andlig idé; antroposofin. Den
behövde också ge avtryck på samhällsutvecklingen och styra in den på vägar
som, istället för att befästa en i grunden livsfientlig ordning, kunde frigöra
den mänskliga potentialen genom en
särskild förståelse av sambanden mellan ekonomi, politik och kulturliv; att
här hitta den balans som leder till en
hälsosam samhällsutveckling. Idag talar
vi om hållbar utveckling, ekonomiskt,
socialt och ekologiskt.
Ohämmad materialism
och global hyperkapitalism
Idag är utvecklingen på väg, allt snabbare, mot en global centralisering. Det
sker i princip obehindrat på grund av
att de kapitalistiska och kommunistiska
ensidigheterna sammansmälts till en
global hyperkapitalism.

”Den ultimata betygssättningen av det
kapitalistiska ekonomiska systemet är
dess förmåga att ackumulera kapital, att
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få kapital att växa som inte har som mål
att skapa ekonomiska framsteg, utan
profit, vinst – det här avskiljer människan från det hon producerar.”

”När å ena sidan den mänskliga personligheten exkluderas från den ekonomiska processen, leder det å andra
sidan till ett uttorkande av den del av
personligheten som avskiljts från denna
ekonomiska process, i synnerhet och
framförallt människans andligt-själsliga
natur.” 2

Den globala hyperkapitalismen och
dess ohämmade materialism får människan att tappa intresset för de djupare
existentiella frågorna om människans
innersta natur. Människan riskerar att i
rask takt reduceras till att bara vara en
funktion som håller hjulen igång. Allt
annat avfärdas som irrelevant, för det
handlar ju enbart om ekonomisk tillväxt
och pengars arbete. Detta sätt att se på
tillvaron går djupt in i varje mänsklig interaktion och lämnar inga vägar öppna
för mänsklig oförutsägbarhet.
Foto Åsa Hult

vara göder de nyliberala globala excesserna och delvis orsakar den skugga och
hot som Islamiska Staten innebär. Det
handlar om märkliga binära förhållanden som frambringats ur det mekaniskt
intellektuella tänkandet och som tveklöst format politik och samhälle. Tydligast visar det här sig i globaliseringens
tendenser. Men också i det lilla; människor pressas ganska hårt av de intressen som både önskar vinstmaximering
och kontroll. Här har de kapitalistiska
och kommunistiska ensidigheterna
sammansmällt till en enhet.

social tregrening

Varje barn ses idag främst som en ekonomisk potential; barnet måste uppnå
alla uppställda mål i skolan annars är
det i det närmaste katastrof. Alltså behöver barnet tidigt formas och kontrolleras för att uppnå sina kvoter som det
ekonomiska livet kräver av varje människa. Så långt ifrån visionen om den
fria människan man kan komma.

2
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Man kan inte både tjäna
kärleken och pengarna
– medvetandets distinktion
Som en motvikt till den här utvecklingen lyfter Steiner fram hur det mänskliga
medvetandet måste genomgå en förändring; att det måste finnas en koppling
mellan tänkande och (hållbar) helhet.
Människans ansvar är stort och det
finns ett samband mellan det som utvecklas som intelligens i mänskligheten
och vad som sker med jorden, samhället
och mänsklig interaktion.
Men det bygger på att människan
aktivt söker det sambandet genom att
utöva självkännedom och att bekräfta
och vara solidarisk med omvärlden.

Människan ställs inför ett val; att tjäna
kärlekens princip eller pengarnas. Eller
som Jesus uttryckte det i nya testamentet; människan kan inte både tjäna Gud
eller Mammon (Pengaguden). Djupast
sett handlar det alltså om vilken impuls
människan vill förbinda sig med:
En frihetlig, humanistisk andlig utveckling eller en elitistisk, profitstyrd
materialism.

Det här är vad Rudolf Steiner benämnde som den Mikaeliska vägen; att
lära självkännedom och att bekräfta sin
omvärld med djup solidaritet och kärlek. Steiner hänvisar till det som andlig
idealism, en idealism som är förvärvad,
baserad på viljeaktivitet och motsatt
den idealism som är medfödd eller
intellektuellt kultiverad. Det är den här
andliga idealismen som kan bygga nya
gemenskaper och som i sin tur kan leda
till nya samhällsimpulser. 3
3
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Social tregrening – ett försök
Den kortlivade sociala rörelse som
”social tregrening” utgjorde mellan 1919-22 var svår att hantera i den
tidens Europa. Som tidigare nämnts var
mäktiga sociala och politiska krafter på
gång, som hade ett eget momentum.
Idén om social tregrening må ha
varit riktig och innehållit frön till hållbar utveckling men den fick aldrig ett
tillräckligt brett genomslag. För många
upplevdes den nog som ganska extrem
i sin kritik av ”det anglo-amerikanska
kapitalet” eller i sitt avståndstagande
mot bolsjevismen.

Den sociala tregreningen blev inget
tydligt alternativ i den dragkampen,
utan uppfattades just då som ganska irrelevant inför de samhällsomvandlingar
som stod inför dörren. De flesta ville
välja sida. I detta klimat fanns ingen
egentlig plats för den sociala tregreningsrörelsen. Den attraherade snarare
udda tänkare och möjligen konspiratoriskt lagda medborgare.

Steiner insåg detta och lät, kanske
klokt nog, idén vila. Istället fortsatte han
att utveckla den bildningsimpuls som
antroposofin utgör: Ett befrielseprojekt
som inbegriper människan, jorden och
samhället; att komma bort från förtryckande och livsförnekande strukturer, bort från ensidigheter och tvång.
Den antroposofiska idén fortsatte att
genomtränga viktiga livsområden som
pedagogik, jordbruk, medicin, religion,
konst och annat. Plattformar av frihet
etablerades där man insåg vikten av
att etablera helande och livsbejakande
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projekt. En form gavs åt att uttrycka ett
kulturellt motstånd genom att etablera
alternativa, fungerande vägar.

Den antroposofiska
bildningsimpulsen
I Sverige har den formen och dess innehåll visat sig hålla, den har även bidragit
till förändringar av samhällets syn inom
olika områden; till exempel gällande
psykiskt funktionsnedsattas behov. Ett
annat område där antroposofin har haft
ett genomslag är inom pedagogik och
synen på barnet som en egen, självständig individ. Den biodynamiska rörelsen
och dess olika gårdar har starkt bidragit
till den framväxande ekologiska odlingen. Inom alternativmedicinen har
den antroposofiska läkekonsten i allra
högsta grad deltagit i samhällsdebatten tack vare ett fungerande sjukhus,
Vidarkliniken, i Järna.

Allt det här är i danande och under utveckling och ingenting kan tas för givet.
Det finns en livskraftighet i de tankar
och idéer som Rudolf Steiner lanserade
för runt 100 år sedan. De tankarna och
idéerna representerar en syn på människan och hennes omvärld som idag
skulle kunna kallas för hållbara. Kanske
är det så att tidsandan idag söker nya
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och hållbara sätt att förhålla sig till det
som sker i världen. Det går att säga,
utan att överdriva, att antroposofin har
förberett jordmånen.

Hållbar utveckling är tredelad –
ett möjligt sätt att idag tolka Steiners
tregreningstanke. Den hållbara utvecklingen måste utgå ifrån en förståelse av
människan och hennes behov och den
utvecklingen består av tre delar; människan och hennes hälsa (ekologi, sjukvård, utbildning, kultur), människan och
hennes gemenskapsbyggande (lagar,
politik, rättigheter) och människan och
hennes pengar (förvaltandet och fördelandet av våra gemensamma resurser).
Områdena hänger ihop och de påverkar
varandra i allra högsta grad, men varje
område är en egen storhet.
Människan och hennes hälsa kräver
frihet, den sociala interaktionen, gemenskapsbyggandet, förutsätter regleringar och jämlikhet och den ekonomiska sfären, hanterandet av pengar,
innebär ett nytt sätt att förstå vad för
sorts medel pengar egentligen är. Hållbar utveckling medför att man måste
sluta se människan och hennes behov
som ett problem, men i det nuvarande
ekonomiska systemet uppfattas just
människan och hennes behov som ett
problem.

Systemet är byggt på en skapad brist
för att fungera, brist på arbete, brist på
bostäder och brist på pengar för många.
Den här bristen syftar till att ackumulera kapital, överskott eller profit till
kapitalägarna.
Idag har vi brist på bostäder i Sverige,

människors behov av att ha någonstans
att bo möts inte. Receptet vore att bygga
flera och billiga bostäder, men då skulle
värdet på vårt övervärderade bostadsbestånd sjunka och kapitaltillgångar
minska. Detta skulle innebära en katastrof för människor som äger mycket
kapital. Idag har boendet blivit en så
kallad kapitalinvestering och därmed
offras människors behov av bostad till
förmån för penningen.

Pengar skapas genom skulder
Nya pengar skapas genom skulder,
framförallt genom bostads- och fastighetslån. Bankerna, som äger pengahanteringen, skapar enorma förmögenheter
åt sig själva och sina aktieägare. Världen
idag är som en heroinist som behöver
snabba cash för att finansiera sitt missbruk.

Det säger sig självt att den här utvecklingen inte håller, den är inte hållbar.
Men vem förmår, orkar eller törs göra
något åt den. Den politiska förmågan existerar inte längre, då politiken gav upp
sin överbyggande förmåga till förmån
för marknadens logik. Man började
avreglera i stor skala och tillät ekonomismen att bli global och allomfattande,
styrd från Wall Street i New York och
City i London. Den formen av monetär
globalism möter nu krafter från det
obearbetade förflutna, sin egen skugga,
i form av IS härjningar.
Den här utvecklingen göder den ohämmade och högteknologiska materialismen och innebär, som sagt, att det sant
mänskliga är under attack. Det är inte
så att ett liv på människors villkor är
omöjligt, men det ligger långt ifrån oss

och börjar bli svårt att nå om man inte
tillhör dem som kan betala bra för att få
det.
Idag ligger skuldekonomin i vägen för
det andliga genombrott som är människans arvedel. ”Avskriv skulder och
låt kärleken flöda” var en slogan som
användes under åttio- och nittiotalen.
Då avfärdades den som förenklad och
naiv. Idag framstår den för många som
den egentliga lösningen på de flesta av
världens problem. En ekonomi som är
baserad på skuld har helt enkelt inte
råd att genomföra hållbara lösningar.
Pengar som ackumuleras till enskild
rikedom arbetar inte för det gemensamma bästa.

Att välja kärlek
”Avskriv skulder och låt kärleken flöda”
är att välja människans storhet före
vinstintressenas logik. Och att välja
kärlek före pengar kräver en särskild
medvetenhet. Det gäller att inte hemfalla åt den impuls som företräder den
knivskarpa materialistiska intelligensen
utan att se till det som vågar hävda ett
samband mellan människa och andlighet. Det handlar inte om teologi, psykologi eller mysticism utan om att bejaka
verkliga andliga skeenden. Till detta
krävs tillgång till en särskild intelligens
och dess mod, den som vågar ifrågasätta
och exponera utvecklingen i världen.
Den lyfter också fram vägar och visar
på vad som kan och bör göras. För att
kunna möta och förstå den materialistiska genialitetens försåtlighet krävs ett
aktivt övande av både självkännedom
och världssolidaritet.
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verksamhetsporträtt

Mänsklig storhet ligger inte i våra
tekniska framsteg och landvinningar.
Enligt Rudolf Steiner tillhör de naturen
och behöver egentligen bara avtäckas
eller upptäckas. De finns redan nedlagda i världen och väntar på att, på gott
och ont, användas av människan. Nej,
den huvudsakliga utmaningen för människan är att utveckla kärlek. Kärlek till
världen, kärlek till andra och kärlek till
sig själv. En kärlek vars urgrund utgörs
av den andliga världens uppmaning till
människan att växa i frihet.

När livet blir för krävande
– är skärmen en vän
Det har inte varit många soltimmar
i oktober månad i år, men när LÄSredaktionen besöker Mikaelgården
i Järna bryter solen plötsligt fram.
Vi parkerar bilen och ger oss in på
området. Det är en bit att gå innan
vi hittar ”Skogshuset” vid skogsbrynet i Mikaelgårdens utkant.

Den andligt-medvetna visionen
Frågan är om vi, människor, orkar med
eller vill den här friheten. Många kanske är beredda att sälja ut den för en
bedräglig beständighet. Det är hursomhelst ett stort projekt vi har att hantera
och leva med. Vad vi kan konstatera
är att det idag inte finns några egentliga politiska, sociala eller ekonomiska
lösningar som är fristående från människans samband med det andligt
väsensartade, den helhet vi är satta att
förvalta.

Vi kommer lite innan utsatt tid, det är
full aktivitet i huset och ungdomarna,
som haft lunchrast, gör sig i ordning
för att gå till skolan. De tittar lite
nyfiket på oss, väl medvetna om att vi
är där för att göra ett reportage. Inne i
köket står kaffekopparna framme och

Det betyder att vår frihet förutsätter
att vi aktivt bestämmer oss för att övervinna den själviskhet som närs av dött
tänkande för att återigen kunna komma
i samklang med det som är levande.
Kanske kan världen då åter börja tala
med oss så att vi kan höra stjärnorna
sjunga, leva med vattnets förvandlingskraft och förnimma vindarnas och
väderstreckens visdom.

Foto Åsa Hult

Anders Rosenberg
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Att bara vara på sitt rum
På Skogshuset bor i nuläget fyra pojkar
som alla har varit så kallade ”hemmasittare”. Eva Jonzon förklarar för oss att
det är ungdomar som inte kan slita sig
från dator och dataspel. Gemensamt
för dem är att de inte går i skolan utan

vi slår oss ned för en pratstund med
Eva Jonzon och Alex Rotemeijer
som är medarbetare på Skogshuset.
Peter Andersson, lärare på Mikaelgårdens skola är också på plats. Efter
en stund ansluter sig medarbetaren
Bodil Mohringer.

sitter på sitt rum framför datorn, och i
princip har de lämnat nästan all social
interaktion. Det är givetvis mycket påfrestande för anhöriga att se hur barnen
isolerar sig från omvärlden. Situationen
kan ibland upplevas vara helt hopplös som till exempel när föräldrarnas
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uppgift har reducerats till att leverera
mat till ungdomens rum för att se till att
personen överlever.

Den här gruppen barn och ungdomar
börjar idag bli synligare än för tio år
sedan och på Mikaelgården har man förstått att det är en grupp som behöver en
särskild insats. Det de behöver få stöd
till är att återfå den datorfria delen av
livet och uppleva att tillvaron handlar
om så mycket mer, och att man kan göra
andra saker också.
”I botten handlar det ju om en beroendeproblematik som vi måste hjälpa till
att bryta i syfte att väcka intressen för
att göra något annat som att komma iväg
till skolan till exempel”, förklarar Eva
Jonzon.

Läkepedagogik som
behandlingsmetod
”Och då vill jag passa på lyfta fram vår
läkepedagogiska miljö här på Mikaelgården” inflikar Peter Andersson. Inte
bara hur det ser ut rent estetiskt utan
ungdomarna omsluts framför allt av en
själsligt och fysiskt stödjande miljö där
medarbetarna med ett personligt bemötande försöker inspirera till att ta nya
steg och göra något annat än att vara
med datorn. Här kan man få kompisar,
kanske för första gången. Eleven blir
sedd, får speciella kontakter och relationer som mötet mellan elev och lärare
eller det mellan elev och medarbetare.
Vi ställer låga krav till att börja med och
satsar på relationen för att den kana
bära och överbrygga kravsituationen, då
är mycket vunnet.
”Som medarbetare här måste vi hålla
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om, hålla i och hålla ut” berättar Eva
Jonzon. Vi måste hjälpa eleven att
komma ur känslan av ständiga misslyckanden. Vi börjar med ganska basala grejer som hygien, komma upp på
morgnarna och komma i säng i tid, och
att börja intressera sig så smått för vad
som pågår runt omkring, utanför rummet och datorn. Vi vill försöka vidga vyerna, prata med eleven, och tillsammans
utforska saker som vem man är, kanske
vill vara, och vad man vill göra. Det är
ett detektiv-arbete och handlar om att
leta och fråga sig, var är ”nyckeln” till
den här eleven?
”Det gäller att hitta nyckeln till den
enskilde”, instämmer Peter Andersson.
Skolan, läraren alltså, engagerar sig i
detta sökande på ett lite annorlunda
sätt för läraren kommer upp till huset
och hälsar på eleven. Peter berättar
att skolarbetet skiljer sig från det vi
vanligen föreställer oss och initialt är
det viktigaste själva relationen som ska
etableras. Då gäller det att fånga upp
elevens intresse-områden för att locka
till att prova göra andra saker också, i
verkliga livet. Metoden är helt enkelt
att via ett gemensamt intresse för något
försöka skapa en relation. Eleven ska
uppleva sig vara sedd så att ett förtroende till vuxenvärlden kan börja gro.

Pulled pork
Det ömsesidiga intresset är en ledstjärna. Peter är matintresserad och berättar
om hur detta fick en matglad elev att
tillsammans med honom lära sig att til�laga pulled pork i en utomhusgrill. Köttet som långsamt grillades i flera timmar under en ganska invecklad process
gav utrymme och tid till att skapa en

relation. Dock hade eleven svårt att dela
med sig av resultatet och ville helst äta
det grillade själv, säger Peter med ett
leende. Det föranledde att nästa skolprojekt planeras bli korvtillverkning för
att den vägen börja öva på att dela med
sig till andra, vilket passar nu, när julen
står inför dörren.

Ibland är rollerna ombytta, som när en
annan elev fick tillfälle att lära Peter att
programmera. ”Man måste möta eleven
där den befinner sig” säger han. Vilket
förklarar varför skolan inte plockar bort
datorkunskapen eller datoranvändandet utan har som ambition att lägga till
andra livsfärdigheter, som till exempel
att orka vara i ett socialt sammanhang.
Ofta är elevernas dygnsrytm förändrad
och störd, de skiljer inte på dag och natt.
Likaså saknas vanor och hållpunkter
för att ha en rytmiserad och fungerande
vardag. Därför läggs stor vikt vid att
försöka etablera kvällsrutiner med högläsning till exempel.

vila framför den och bara sitta tyst. Det
ger också tillfälle till kravlös samvaro”.
Bodil Moringher, som pysslar i köket,
bryter in och säger: ”Pernilla (som berättar sagor och historier) frågade killarna vid brasan om de ville ha en lång
eller kort saga. Samtliga ville höra den
långa som varade mer än en timme”.

Berättandets lockelse
En bok som pojkarna gärna lyssnar
till under högläsningsstunden är serien Vargbröder som handlar om den
unge Torak ”Han som föddes att möta
mörkret”. Handlingen utspelar sig i en
äventyrlig och farofylld värld för 6000
år sedan. Bodil menar att i början av sin
vistelse på Mikaelgården är pojkarna
inte så intresserade av berättelser
framför brasan utan föredrar att vara på
rummet, men efter ett tag kommer man
ut och deltar och lyssnar.

Brasan är en fantastisk terapeut
Alex Roetemeijer understryker att pojkarnas dygnsrytmer är totalt förvirrade
och att flera tappat relationen till väckning, ljus och att komma iväg till skolan.
Det finns oftast inga rytmer att hänga
upp livet på. Därför är sovtid skärmfri
tid, det handlar om att börja strukturera
i någon ände.

”Vår uppgift blir att stärka rytmerna
och ge hållpunkter och ur det väcks
intressen utöver datoranvändandet. Vi
har berättarstunder framför brasan.
Brasan är förövrigt en fantastisk terapeut! Elden är något aktivt som sker och
brasan intresserar eleverna, man kan

Alex lägger till att fot-insmörjningar
på kvällen hjälper till med få eleven att
slappna av inför sänggåendet och att
det också är ett bra sätta att relationsskapa, det sprids ett lugn i kroppen när
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man får ner energierna från huvudet.
Det är något eleverna tycker om när de
sitter framför brasan till en god historia.
Dessutom är det en form av personlig
omvårdnad som medarbetarna uppskattar att få ge då den också bereder
tillfälle till existentiella samtal och även
kan uppfattas som ett förtroende till att
vuxenvärlden får komma nära.
Vem är du?
Alla i köket är överens om att det är en
lång inskolningsprocess på Mikaelgården och den behöver få ta tid. Många
av ”hemmasittarna” får stor ångest och
abstinens när det kommer till att bryta
med datorberoendet. Man måste hitta
en balans i när och hur man kan använda dator och när man inte kan göra det.

Att bara förbjuda och kräva fungerar
verkligen inte. Framgångsfaktorn ligger
som vanligt i relationsskapandet och att
utifrån relationens karaktär göra en bedömning i syfte att våga kräva lite mer
och hitta möjligheterna utan att falla i
överkravsfällan. Samtidigt måste man
också avdramatisera datoranvändandet
ochså att säga dra ner på ångestnivån.

Att komma till Mikaelgården är att komma på ett äventyr för att upptäcka sig
själv. Det handlar om att vidga vyerna
med frågor: Vet du vem du är? Vilka
talanger har du? Vad kan du och vad
är du bra på? Och att den vägen hitta
lämpliga intressen, bygga upp förtroenden och förstå att på Mikaelgården får
man pröva på en massa olika saker och
upptäcka saker om sig själv.
”De här barnen har ofta ett djup” säger
Eva Jonzon, och när de blir tagna på allLäS 24
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var med sina funderingar och sin utsatthet kan en väg till normalisering öppnas.

Tålamod från omgivningen
Ungdomarna behöver inte fler misslyckanden men däremot tillfällen att
lyckas, och det måste få ta tid. Här krävs
tålamod från omgivningen och att den
förmår att se de små, kvalitativa framstegen. Man får heller inte ge efter för
trycket från ”utsidan” att ha för bråttom
och kräva snabba framsteg. Otålighet
kan förstöra mycket av det man så sakta
och försiktigt håller på att bygga upp.
För när det väl sker ett genombrott eller
när någon av pojkarna ”vaknar” upp får
det så många positiva konsekvenser.
Hela familjen blir lyft ur sin dvala, man
orkar helt plötsligt med annat! Barnet
eller ungdomen själv ser nya möjligheter med sitt liv.
Det blev uppenbart för oss på LÄSredaktionen att Eva, Alex. Peter och
Bodil är mycket engagerade i arbetet
med ”hemmasittarna.” På frågan vad det
är man behöver, som medarbetare, för
att hålla motivationen uppe kom svaret
nästan unisont:
Humor, det är hjärtat och glädjen i jobbet. Men givetvis behövs också, förutom
kunskaper, samsyn och tid till reflektion.

Ingen av eleverna på Skogshuset ville
bli intervjuad trots att vi möttes av
nyfikenhet och intresse när vi kom till
huset. Men en av dem skickade med ett
litet budskap till oss via Eva Jonzon:

Här på Mikaelgården vill jag gå i skolan,
för det är inte lika jobbigt i huvudet.
Läsredaktionen
Anders Rosenberg och Paula H Karlström

De läkepedagogiska och socialterapeutiska dagarna
I första veckan av oktober samlades närmare 700 människor, från olika
delar av världen, på Goetheanum i Dornach, Schweiz för att delta i den
Läkepedagogiska och Socialterapeutiska konferensen. Vad händer när
alla dessa människor kommer samman i flera dagar?
Om man besöker Goetheanum mellan
konferenserna, möts man av en mycket
stor och mäktig betongbyggnad. Det är
stora rum, höga tak, långa, breda trappor och stora portar. Arkitekturen är
säregen, men funktionell och estetisk. I
stora salen finns ett tak som målats med
klara växtfärger med motiv ur världsutvecklingen och färgade, motivprydda
glasfönster släpper in ljus. Allt är
imponerande och storleken kanske till
och med kan verka lite skrämmande när
man är där mer eller mindre själv.
Men om byggnaden fylls med flera
hundra människor så händer plötsligt
något. Förutom allt sorl och alla människoljud är det också som om byggnaden själv kommer till liv, som om alla
människor där väcker byggnaden ur sin
djupa stenslummer. Goetheanum inkluderar alla som kommit och sätter igång
olika processer och synkroniciteter. Lite
trevande i början men i slutet av konferensen har nog de flesta fått en känsla
av att tillhöra ett kreativt skeende.

Några röster om Goetheanum
´Jag tycker det är så häftigt att vara här`,
säger en deltagare från Irland, ´i början
av konferensen är man lite försiktig
och avvaktande, lite blyg. Men efter ett
tag är det som om någon av platsens
andar tar en i handen och leder en dit
man behöver vara. Man träffar dem man
behöver träffa och får de insikter man
behöver. Det är otroligt, man blir delaktig av ett stort sammanhang`.
´Ja, det är som om man hör hit`, fyller en
norska i som anslutit sig till samtalet,
´även om det är tio år sedan jag var här
sist, känns det som om jag tog vid där
jag slutade`.
Kanske skulle man våga säga att byggnadens genius insiterar på att lyfta fram
speciella processer mellan människor.
Givetvis hjälper det att det finns en
tydlig ram med ett tema och ett program som fokuserar människor. I år var
rubriken till konferensen hämtad ur
Själskalenderns avslutande strof den
34:e veckan: ”..och vardande mig prägla
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in i varat” eller kanske modernare ”..och
växande, grunda mig i tillvaron”.

Konferensens tema
Det genomgående temat för konferensens arbetsgrupper och föredrag var
hämtade ur ”Läkepedagogisk kurs” och
dess fjärde föredrag. I det beskrivs i
synnerhet den grundläggande läkepedagogiska polariteten; epilepsi och hysteri.
I sitt öppningsanförande tog Rüdiger
Grimm (snart avgående sekreterare
för den Läkepedagogiska och Socialterapeutiska konferensen) fasta på det
mänskliga jagets pendelrörelse i vår tid.

Mellan jagets rastlösa speglande av sig
själv i den värld man hela tiden möter,
att inte ha något egentlig centrum och
att ständigt befinna sig i relation. Den
andra pendelrörelsen handlar om att
människan så lätt fastnar i sig själv och
inte förmår relatera till sin omvärld. Den
här polaritetssvängningen i människan
kan lätt leda till att den enskilde känner sig förtvivlad, övergiven och med en
stark upplevelse av att leva med en förlust eller tomhet. För att komma ur det
tillståndet måste man finna ett nytt förhållningssätt. Som läkepedagoger och
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socialterapeuter vet vi, att det är genom
att verkligen lyssna som något nytt kan
uppstå och som kan leda till förvandling och helande. Rüdiger Grimm talade
här om ´verklighetens återerövring`. Vi
befinner oss i en utmanande tid och vår
uppgift är att utvecklas som människor
genom att frigöra oss från egots trånga
gränser och lära mer om jagets förmåga
att skapa nytt. Människans individuella
och gemensamma utveckling hänger
intimt samman med hur hon förhåller
sig till världen och hur hon bidrar, att på
olika sätt att bygga nya lösningar.

Senare på kvällen samma dag framträdde Mikaela Glöckler (som numera
är avgående ordförande för Medicinska
sektionen) och utvecklade temat som
Rüdiger Grimm öppnat genom att undersöka hur ´allt jag möter är också jag`
och hon kallade det jagets dubbla ström.
Det blev så uppenbart att Mikaela
Glöckler betytt oerhört mycket för den
läkepedagogiska och socialterapeutiska
rörelsen under den tid hon varit sektionsordförande, i samband med att hon
avtackades av Rüdiger Grimm med ett
fång vackra blommor och deltagarnas
varma, uppskattande hyllningar.

Vidareutveckling av jagets dubbla ström
Constanza Kaliks (matematiker, tidigare
sektionsordförande och ledamot av
Allmänna Antroposofiska Sällskapets
ledning) vidareutvecklade temat med
”jagets dubbla ström” när hon höll sitt
föredrag: Betydelsen av medvetandet
om karma och reinkarnation i det nutida
livet. Hon menade att begreppet karma
och reinkarnation inte tillhör den
nödvändiga kunskapssfären utan är en
möjlighet som är öppen för varje individ
och givetvis kan ingå i ett personligt
trossystem. Men i sitt fördrag erbjöd
hon lyssnaren att ta ett steg vidare och
titta på hur jagets dubbla ström ger
resonans i ett påstående som: ”Jag är
jag och mina omständigheter” och hur
den insikten kan bidra till ett djupare
ansvarsfullt handlande i enlighet med
Victor Frankls syn på mening: ”Världen
frågar mig om min mening” och det kan
vara så att den meningen inte är synlig
i dag, men likväl existerar den som en
potential för framtiden. Ett frös inneboende potential är det osynliga som
till slut blir synligt.

Mötet med omvärlden:
Fattigdom, hemlöshet och våld
I årets konferens lyftes också omvärlden
in på ett mycket grafiskt och påtagligt
sätt; Bernd Ruf ( känd för sin nödhjälpspedagogik) beskrev och visade film om
hemlöshetens mekanismer i samband
med de stora flyktingströmmar som
orsakats av Syrienkriget.
Ute Craemer (grundare av Monte Azul)
förmedlade en bild av fattigdomen i
Brasiliens favelor och det sociala arbete
hon utför där, trots betydande svårigheter. Andreas Fischer (ansvarig för

den Högre Fackskolan i Läkepedagogik)
och Robin Schmidt (ledare för forskningscentret Kulturimpuls) undersökte
frågan om våld från olika perspektiv,
både det yttre och inre våldet.

Ett gemensamt arbete
Varje konferensdag hölls runt 60 olika
workshops mellan föredragen med olika
teman. Från Sverige deltog bl a den
Läkepedagogiska och Socialterapeutiska utbildningens fjärde år med ca 20
personer. Flera av dem fann mötet med
andra länders deltagare som mycket
givande och upplevde att det fanns
en hel del nytänkande och spännande
vinklingar i grupparbetet.
´Tänk så mycket roligt man kan göra
tillsammans och dessutom känna att
man lyfter ett snäpp i sin utveckling`,
som en av utbildningens seminaristerna
uttryckte det.
Efter kvällsmaten ( det funkade förvånansvärt bra att utspisa runt 700
människor i Goetheanums Schreinerei)
bjöds på konstnärlig samvaro i form av
eurytmi, skådespel och mimspex – allt
av mycket hög kvalitet. Speciellt värt att
lyfta fram var tisdagens föreställning
” Momo – eller kampen om tiden” som
var ett multimediaprojekt som framfördes av två franska verksamheter ´Institut medico-educatif des Allagouttes et
des Surcenord`.
Torsdagens mim-spex ”Teatro Delusio”
av Family Flöz var en komisk, avslappnande och skrattbefriande avslutning
på en innehållsrik och givande vecka.

Anders Rosenberg
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lade ”Järnakungen”, ordförande i kommunalnämnden, Carl Johan Wadström
och handlaren Carl Johan Carlsson.Till
pianoackompanjemang sjöng de om utveckling, järnväg och gator. De uppvaktade grevinnan Löwen från Kallfors för
att få köpa mark av henne. Som tack för
hjälpen fick grevinnan en gata uppkallad efter sig; Löwens väg i Järna.

Norrbyvälle är en
verksamhet som tar
ställning för mångfald,
mänskliga rättigheter och alla
människors lika värde.
I vårt synsätt är människors
olikheter en tillgång som vi
ska ta vara på, och som är en
viktig del i människors
möjligheter till utveckling.
Vi gillar helt enkelt olika!

Norrbyvälle Gård fyller
Många glada människor samlades på
gårdsplanen framför Skäve Kafé för att
fira Norrbyvälles 30-årsdag den 12:e
oktober. För att understryka tillfällets
festliga karaktär bjöds vi på äppelmust
som brusade en aning. Verksamhetschef
Sofi Eriksson berättade att Norrbyvälle
till sitt väsen är en ung kvinna som nu
bjuder in till kalas för att fira sitt vuxenblivande. Vi skålade alla för henne och
sjöng: ”Ja må du leva!”

Platsens elementarandar guidar runt
Mats-Ola Olsson, antroposofiska
sällskapets ordförande och mångårig medarbetare på Norrbyvälle, ville
uppmärksamma platsens historia. Han
bjöd oss att följa ett bygdespel som
spelades mitt ibland oss deltagare och
som förde oss runt till olika stationer på
Norrbyvälle Gård. Vi fick möta platsens
elementarandar och väsen och guidades
av dem till olika historiska händelser
ackompanjerade av trummor och sång.
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Charleston till rap-musik
För att understryka att den moderna
tiden kommit för att stanna, fick vi sedan ta del av en charlestonföreställning
i tidstypiska kläder. Föreställningen
framfördes först till rapmusik men efter

vissa påtryckningar från ensemblen
kom den rätta musiken slutligen fram
och då dansade och gungade hela den
entusiastiska publiken till tonerna.
Innan kalaset med kaffe och tårta i matsalen, som sig bör, hölls tal till födelsedagsbarnets ära.
Vi önskar Norrbyvälle all lycka i framtiden och hoppas, trots vuxenblivandet,
att lekfullheten och kreativiteten fortsätter att vara en del av verksamhetens
signum.

Anders Rosenberg och Paula H Karlström

Vikingakrig i äppellunden
I äppellunden, där det finns 120 äppelträd av olika sorter stod den sörmländske vikingakungen Granmar med hjälm,
horn och vikingadräkt. Han var mäktigt
skrävlig och hotade att inta Hölö med
hjälp av sina lika skrävliga mannar. Men,
hans ambitioner stoppades av vikingavalkyrian Disa som visade prov på duglig svärdshantering. Ja, det var ett fritt
och fabulerande nedslag i Norrbyvälles
historia. Disa finns dock omnämnd på
runstenen i Linga, nära Norrbyvälle
Gård och Granmar anses vara den siste
kungen av Sörmland.
Det patriarkala Järna
Vi fördes vidare i bygdespelet och
hamnade till slut i gula villans trädgård och blev där upplysta om hur det
moderna Järna uppstod i mitten av
1800-talet. På balkongen framförde två
patriarker i höga hattar sånger om sina
planer för Järna, det var den så kal�-
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”Som himlen på jorden.... ”
– en plats i Ural
Brigitte Deck

Hösten 2001 startade ett seminarium för läkepedagogik och socialterapi i staden Jekaterinburg
i Sverdlovsk-regionen i Ural/Ryssland.
Det skedde genom lokala initiativtagare i samarbete med öst-väst gruppen
inom Föreningen SOFIA i Järna, samt
med det Nordiska Förbundet för läkepedagogik och socialterapi.

Det blev ett mycket fruktbart samarbete. Regelbundet åkte medlemmar
inom öst-väst gruppen till Jekaterinburg
för att undervisa och så småningom
även för att stödja nya projekt som
uppstod genom studenter som hade
absolverat det treåriga seminariet.
Tack vare generöst och kontinuerligt
stöd från Nordiska Förbundet och genom holländska stiftelser gick arbetet
att genomföra.
Vera Simakova, en av initiativtagarna
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och ledare av seminariet
i Jekaterinburg, startade
2005 tillsammans med
några kollegor den socialterapeutiska dagverksamheten Blagoe Delo
i Verch-Niejvinsk utanför den stängda staden
Novouralsk, 70 km nordväst om Jekaterinburg. Det skedde i ett halvt förfallet
hus utan något som helst ekonomiskt
stöd från staten.

Därmed fick även utbildningen en
ny inriktning med fokus på socialterapi,
samtidigt som det fortsatte ett seminarium i mindre skala i Jekaterinburg för
speciallärare, även detta genom före
detta studenter.

Verksamheten Blagoe Delo samt
Sofia Seminariet för socialterapi som är
på samma plats, har genomgått en stor
utveckling sedan starten 2005.
Genom stort ekonomiskt stöd från
Nordiska Förbundet i Sverige och från
utländska fonder och stiftelser kunde
den fallfärdiga byggnaden förvärvas och
gradvis renoveras och så småningom
bli godkänd både för socialterapeutisk
verksamhet och som utbildningsplats.
I dagens läge får ca 50 ungdomar och
vuxna människor med funktionsnedsättning eller personer som har en svår
utsatt social livssituation möjlighet till
ett meningsfullt och människovärdigt
liv i Blagoe Delo. Det finns sju verkstäder, en teaterstudio, ett musikband,
samt en stor trädgård för grönsaks- och
blomsterodling.
Ungdomar och vuxna, som på hösten 2005 satt som skuggor av sig själva
hopkurade i en ring i ett nergånget hus,
har blivit hela människor som utstrålar
livsglädje och självsäkerhet. Många av

dem har som deltagare i teaterstudion
turnerat inte enbart regionalt och i
Moskva utan de har även deltagit i stora
konferenser för människor med funk-

tionsnedsättning i Sverige, Norge och
Österrike.

Blagoe Delo arrangerade i
november 2012 en rysk kongress i
Jekaterinburg för människor med
funktionsnedsättning i samarbete med
socialdepartementet i Sverdlovsk och
den ryska Föreningen för läkepedagogik
och socialterapi. 370 personer deltog
från 15 regioner i Ryssland.
Sofia Seminariet i Blagoe Delo
har under alla år haft en kontinuerlig
kontakt med utbildningen för läkepedagogik och socialterapi i Järna.

Mellan åren 2004 och 2015 reste
fyra olika studentgrupper från Sofia
Seminariet till Järna för att delta i de
nordiska studiedagarna, de så kallade
majdagarna på Kulturhuset. De gjorde
även studiebesök hos de olika verksamheterna runt om i Järna. Detta blev
till en oförglömlig upplevelse och en
höjdpunkt i slutet på deras treåriga utbildning. Första gången bidrog Svenska
Institutet med ekonomiskt stöd, de andra gångerna stod Nordiska Förbundet
för kostnaderna.

Sverdlovsk regionen ligger vid
Uralbergen på gränsen mellan den europeiska och asiatiska delen av Ryssland.
Regionen är hälften så stor som Tyskland, har 4,4 miljoner invånare och har
ett eget regionalt styre ”Duma”, med en
Moskva-utnämnd guvernör.
Under de senaste åren har ett allt
mer intensivt samarbete uppstått mellan Blagoe Delo och den politiska och
administrativa ledningen i regionen.
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Vera Simakova blev invald i guvernörsrådet. I samarbete med socialdepartementet genomförde hon med flera
medarbetare i Blagoe Delo och
Petter Holm (NO) som projektledare
ett utbildningsprogram för 20 ledare av
sociala institutioner i regionen. Det var
en respons på deras behov av metoder
för genomförandet av FN konventionen om rättigheter för människor med
funktionsnedsättning. Sofia Seminariet
i samarbete med Nordiska Förbundet
stod som modell för detta program och
kurserna skedde delvis i Blagoe Delo.
Kursen gjorde ett stort intryck på deltagarna. Det pågår ett fortsatt samarbete i omstruktureringen av de befintliga
institutionerna i regionen efter Blagoe
Delo’s modell. Vera Simakova är även
invald som medlem i Public Chamber i
Sverdlovsk där man aktivt arbetar för
alla människors lika värde och rättigheter i samhället.

Blagoe Delo är ett pilotprojekt i
detta syfte som genom spridning av den
antroposofiska läkepedagogiska och
socialterapeutiska metoden visar på
möjligheter i teori och praktik.
Sedan ett år tillbaka är Blagoe Delo i
full färd med att i Jekaterinburg förbereda den första världskongressen
(2017), för människor med funktionsnedsättning. Detta sker i samarbete
med guvernören och socialministern i
Sverdlovsk. Även den federala regeringen har uttryckt sitt godtycke och lovat
att stödja projektet.
Det är en gigantisk uppgift som ger
stora perspektiv för framtiden, men i
nuläget är klyftan mellan möjligheterna
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och de faktiska resurserna ofantligt stor.
Blagoe Delo genomför kultur- och
informationsfestivaler i olika distrikt i
Ryssland med sin teaterstudio och sitt
musikband. De figurerar i TV, i tid

ningar och på presskonferenser och är
kända över hela Ryssland då det vann
priset för Rysslands näst bästa sociala
projekt år 2014 och priset för det bästa
projektet 2015.

Att Blagoe Delo samtidigt kämpar
för att överleva är svårt att förstå. De
får utmärkelser, vinner priser, de får diplom och blommor men inget som helst
ekonomiskt stöd för sin verksamhet.

De kan söka engångsbidrag hos olika
stiftelser och välgörenhetsorganisationer, de får viss hjälp med att genomföra projekten men de får inga pengar
för verksamheten. Man var tvungen
att skära ner medarbetarantalet till
ett minimum eftersom det inte fanns
pengar till löner. Man ligger efter med
betalningar för el och värme och fick
sluta med att laga mat i köket för alla
som kommer till arbetet. Människorna
med funktionsnedsättning eller andra
psykiska eller sociala problem kommer
med iver och glädje varje dag; de får
känna sig behövda som medarbetare
och är delaktiga i den praktiska delen av
utbildningsverksamheten.

Sofia Seminariet har fått internationell examensrätt genom Crossfields
Institute i England. Det är även godkänt
som antroposofisk utbildning inom
ramen för den Medicinska Sektionen av
den Fria Högskolan i Dornach.
Genom det svåra ekonomiska läget i
Ryssland är det just nu inte möjligt att
genomföra de tre socialterapeutiska
utbildningsåren. Varken studenter eller
institutioner har möjlighet att bekosta
vidareutbildningar. Tills vidare organiserar man korta seminarier i Blagoe
Delo och har ett samarbete med
Socialhögskolan i Jekaterinburg där
stanna
Jag vill
”
:
a
i
r
a
är mitt
M
tid, det
ll
a
r
ö
f
l med
här
jälpte til Jag
h
g
a
J
.
hem
uset.
a upp h
att bygg teaterstudio.”
år
älskar v

man arrangerar föreläsningar. Det finns
även ett samarbete med Rudolf Steiner
Högskolan i Oslo och med det Läkepedagogiska och Socialterapeutiska
institutet i Bergen.

Hela detta omfattande arbete
började som ett litet frö. Buren av en
stark impuls, mot alla odds, utvecklades
verksamheten till ett pionjärprojekt
av stora mått där den antroposofiska
impulsen och människosynen verkar in
i det politiska arbetet. Förhoppningsvis
kan det leda till en förändring i lagstiftningen som stärker rättigheterna för
människor med funktionsnedsättning.

Artjom: ”Jag mår
bra här. Jag arbetar i ljusverkstan
och lär mig nya
saker hela tiden.”

Slava: ”Jag hjälpte till med att renovera
huset och bygga upp verksamheten.
Innan dess var jag bara hemma utan
uppgift, hade inga vänner och ingen
behövde mig.”

Vladimir: ”Jag umgås
med många här. Jag
blir respekterad och får
hjälp när jag behöver
det. Jag har jobbat i
bilverkstan förr men
det var hemskt. Nu är
allt bra – som himlen
på jorden!”

Lena: ”Förut satt jag
ensam hemma. Nu tillhör
jag en gemenskap jag har
vänner och får kärlek.”

Katja: ”Jag tycker om att
jobba i syslöjden. Jag gillar
när det kommer studenter,
då visar jag dem hur man
tovar eller syr väskor.”
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Allas lika värde
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, som antogs 1948:
Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör
människosläktet och av deras lika och
obestridliga rättigheter är grundvalen
för frihet, rättvisa och fred i världen,

Foto Åsa Hult

Värt att veta om LSS

Socialt hållbar utveckling bygger på lagstiftning. Här handlar det om de
allmänna principerna i funktionshinderspolitiken. Hur klarar Sverige av att
leva upp till sådana principer som rätten till fri rörlighet, utbildning, arbete
och hälsa? Det finns några ytterligare principer, som inte är specifikt för
LSS utan är allmängiltiga för vårt samhälles funktionshinderpolitik.

		
Här är några av de viktigaste principerna, där merparten
är hämtade från FN-konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning.
1. Allas lika värde
2. Icke diskriminering
3. Full tillgänglighet i samhället
4. Likhet inför lagen
5. Rätt till arbete och sysselsättning
6. Skydd av den personliga integriteten
7. Inga merkostnader p g a sina funktionshinder
8. Rätt till fri rörlighet
9. Rätt till utbildning
10. Rätt till hälsa
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Eftersom ringaktning och förakt för
de mänskliga rättigheterna har lett till
barbariska gärningar som har upprört
mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människorna
åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och
frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta strävan,

Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall
tvingas att tillgripa uppror mot tyranni
och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens
principer,

Eftersom det är väsentligt att främja utvecklingen av vänskapliga förbindelser
mellan nationerna,

Eftersom Förenta nationernas folk i
stadgan åter har bekräftat sin tro på de
grundläggande mänskliga rättigheterna,
den enskilda människans värdighet
och värde samt mäns och kvinnors lika
rättigheter och har beslutat att främja
sociala framsteg och bättre levnadsvillkor under större frihet,
Eftersom medlemsstaterna har åtagit
sig att i samverkan med Förenta nationerna säkerställa en allmän och faktisk respekt för och efterlevnad av de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

Eftersom en gemensam uppfattning
om innebörden av dessa rättigheter och
friheter är av största betydelse för att
uppfylla detta åtagande, tillkännager
generalförsamlingen denna allmänna
förklaring om de mänskliga rättigheterna som en gemensam norm för alla folk
och nationer i syfte att alla människor
och samhällsorgan med denna förklaring i ständig åtanke skall sträva efter
att genom undervisning och utbildning
främja respekten för dessa rättigheter
och friheter samt genom progressiva
åtgärder, både nationellt och internationellt, se till att de erkänns och tillämpas
allmänt och effektivt både bland folken i
medlemsstaterna och bland folken i områden som står under deras jurisdiktion.
Artikel 1
Alla människor är födda fria och lika
i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete
och bör handla gentemot varandra
i en anda av gemenskap.

Alla människor är lika mycket värda
(www.liu.se)
Alla människor har lika rättigheter.
Det spelar ingen roll vad du har för
religion, vilket land du kommer ifrån
eller vilken kultur du tillhör. Du har rätt
till respekt och lika behandling oavsett
om du har något funktionshinder, om
du är man eller kvinna och oavsett din
sexuella läggning. Du har också rätt
att leva ensam eller med vem du vill.
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Rätten att inte
bli diskriminerad
Alla människor är lika i värde och rättigheter. Skyddet mot diskriminering
är en av hörnstenarna i arbetet för de
mänskliga rättigheterna. Enligt den
svenska diskrimineringslagen får ingen
människa diskrimineras eller hindras
från att utnyttja sina rättigheter på
grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning.

Målet för regeringens insatser mot
diskriminering är ett samhälle fritt från
diskriminering. Området omfattar åtgärder för att förebygga diskriminering
på grund av kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning
och ålder. Andra frågor som är kopplade till detta område är åtgärder mot
rasism, homofobi och andra liknande
former av intolerans. Åtgärder som
syftar till att förebygga och motverka
diskriminering är grundläggande i
en demokrati.

Läs mer Diskrimineringslagen 2008:567

Full tillgänglighet

Lokaler, verksamhet och information
kan göras tillgängliga för alla.
Var femte invånare har någon form av
funktionsnedsättning. Bra tillgänglighet
är en förutsättning för att kunna leva
ett aktivt liv och vara delaktig i samhället. Det som är nödvändigt för många är
också bra för alla.
Enligt en särskild förordning ska statliga myndigheters lokaler, verksamhet
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och information vara tillgängliga för
människor med funktionsnedsättning.

Många hinder är enkla att åtgärda
men enklast av allt är att göra rätt från
början. Utgå i all planering och i allt
genomförande att människor är olika
och har olika förutsättningar, behov och
önskemål.
Bristande tillgänglighet är
en form av diskriminering

Diskrimineringsförbudet kom 1 januari 2015 och ska stärka och komplettera
andra lagar och regler om tillgänglighet.
Bristande tillgänglighet innebär att en
person med funktionsnedsättning missgynnas därför att man inte gjort skäliga
tillgänglighetsåtgärder för att personen
ska komma i en jämförbar situation
med personer utan funktionsnedsättning. Vilka åtgärder som är skäliga
bedöms utifrån bland annat lagens krav
på tillgänglighet samt praktiska och
ekonomiska förutsättningar.

Förbudet mot diskriminering ska bidra
till att öka tillgängligheten i samhället
så att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor.
De statliga myndigheterna har ett speciellt ansvar för att genomföra funktionshinderspolitiken, det slår regeringen fast i en särskild förordning (SFS
2001:526).

Myndigheterna ska ta hänsyn till målen
i verksamheten och verka för att de nationella målen nås. De ska särskilt verka
för att den egna verksamheten, informationen och lokalerna är tillgängliga för
personer med funktionsnedsättning.
Att göra verksamheten tillgänglig betyder att integrera funktionshinder-

perspektivet i myndigheternas planering, beslut och processer – samt att ta
sitt ansvar som arbetsgivare. Arbetet
ska vara planmässigt och strategiskt.

Att göra informationen tillgänglig innebär att göra det möjligt för personer
med funktionsnedsättning att kommunicera med myndigheten och att ta
del av information via tryckta medier,
telefon, webb, film och möten.
Att göra lokalerna tillgängliga betyder
att personer med funktionsnedsättning
ska kunna besöka en myndighet och
kunna ta del av och delta i verksamheten där. Lokalerna ska också fungera som arbetsplats för personer med
funktionsnedsättning.
Läs mer Förordning (2001:526) om de
statliga myndigheternas ansvar för
genomförande av funktionshinderspolitiken.

Rätt till arbete och
sysselsättning

Rätten till arbete innebär inte en
ovillkorlig rätt till ett arbete, utan en
skyldighet för staterna att vidta åtgärder som syftar till att avskaffa arbetslösheten.

Alla människor har också rätt till gynnsamma och rättvisa arbetsvillkor, bland
annat en ersättning som är skälig och
tillräcklig för att ge familjen en godtagbar tillvaro, samt lika lön för lika arbete.
Dessutom ska alla ha trygga och sunda
arbetsförhållanden och möjlighet till
befordran. Rätten att bilda och ansluta
sig till fackföreningar är av avgörande
betydelse för rätten till arbete.
Enligt FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna har var och en
rätt till arbete och till skydd mot arbets-

löshet. Var och en har också rätt att utan
diskriminering få lika lön för lika arbete,
vilket bland annat framgår av artikel 11
i FN:s konvention om avskaffande av all
slags diskriminering av kvinnor. Rätten
till arbete skyddas dessutom av FN:s
konvention om ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter, den europeiska
sociala stadgan och av första kapitlet
Regeringsformen.
I artikel 27 FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, står det att personer med
funktionsnedsättning har rätt till arbete
på lika villkor som andra.
Arbetsmiljön ska vara öppen, främja
integration och vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.
För anställda som får en funktionsnedsättning ska det vidtas ändamålsenliga
åtgärder, som lagstiftning, för att bland
annat säkerställa att personen kan
utöva sina arbetsrättsliga och fackliga
rättigheter på lika villkor som andra.
I LSS § 9.10 Daglig verksamhet
står det Personer som tillhör
personkrets 1 och 2 i 1 § LSS,
har rätt till denna insats.
Med daglig verksamhet avses meningsfull sysselsättning som syftar till att
ge den enskilde stimulans, personlig
utveckling, gemenskap och delaktighet i
samhället. Insatsen är en rättighet, och
därmed frivillig, och grundas på respekt
för den enskildes självbestämmanderätt
och integritet.
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Läs mer Förordning (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga
Lag (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade.

Likhet inför lagen

Med likhet inför lagen menas att alla
individer juridiskt sett är jämlika. Begreppet ses ofta som en grundläggande
princip för demokratiska stater.

Likhet inför lagen är en mänsklig rättighet. Alla ska hållas lika ansvariga inför
lagen och erhålla samma skydd av lagen
utan diskriminering, enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna,
artikel. Även enligt FN:s konvention
om civila och politiska rättigheter,
artikel 26.

I FN-konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning
artikel 12, paragraferna 1 till 3 står att
personer med funktionsnedsättning har
rätt att i alla sammanhang bli erkända
som personer i lagens mening.
Personer med funktionsnedsättning
har rätt till rättskapacitet på lika villkor
som andra. Ändamålsenliga åtgärder
ska vidtas för att erbjuda personer med
funktionsnedsättning tillgång till det
stöd de kan behöva för att utöva sin
rättskapacitet.
Grundläggande bestämmelser
om personlig integritet

Begreppet personlig integritet används
i vardagligt tal vanligen för att beteckna
individens värde och värdighet.
Begreppet finns i både grundlag och
vanlig lag, till exempel 2 kap. 6 § andra
stycket regeringsformen (RF) och 5 a §
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personuppgiftslagen (1998:204). Någon
allmängiltig definition av begreppet har
dock inte slagits fast i lagstiftningen.
I ett försök att ändå beskriva vad som
kan anses vara kärnan i rätten till
personlig integritet har lagstiftaren uttalat att kränkningar av den personliga
integriteten utgör intrång i den fredade
sfär som den enskilde bör vara tillförsäkrad och där ett oönskat intrång bör
kunna avvisas. I Nationalencyklopedins
ordbok beskrivs den personliga integriteten som en ”rätt att få sin personliga
egenart och inre sfär respekterad och att
inte utsättas för personligen störande
ingrepp”. Rätten till personlig integritet
kan också beskrivas som en rätt att bli
lämnad i fred eller en rätt till självbestämmande och valfrihet.

Grundläggande bestämmelser som har
betydelse för det allmännas ansvar att
skydda enskildas privatliv och integritet
finns i bland annat regeringsformen. Av
målsättningsstadgandet i 1 kap. 2 § RF
framgår att den offentliga makten ska
utövas med respekt för den enskilda
människans frihet och värdighet samt
att det allmänna ska värna den enskildes privatliv och familjeliv. Vidare finns
i 2 kap. 6 § RF en bestämmelse som slår
fast ett skydd för förtroliga meddelanden och som även stadgar att var och
en också i övrigt är skyddad gentemot
det allmänna mot betydande intrång i
den personliga integriteten som sker
utan samtycke och innebär kartläggning
eller övervakning av enskilds personliga
förhållanden.
Enligt artikel 8 i den europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

(Europakonventionen), som gäller
som svensk lag, har var och en rätt till
respekt för sitt privat- och familjeliv,
sitt hem och sin korrespondens. Av 2
kap. 19 § RF följer att en lag eller annan
föreskrift inte får meddelas i strid med
Sveriges åtaganden på grund av konventionen. En bestämmelse om respekt
för privat- och familjelivet finns även i
artikel 7 i Europeiska unionens stadga
om de grundläggande rättigheterna. Av
artikel 8 i stadgan följer vidare bland
annat att var och en har rätt till skydd
av de personuppgifter som rör honom
eller henne.
Merkostnadsprincipen

En viktig handikappolitisk princip är att
människor inte skall ha merkostnader
på grund av funktionshinder. Principen
om inga merkostnader på grund av
funktionshinder framhålls tydligt i LSS
förarbeten:
Det är angeläget att omfattande stödbehov på grund av funktionshinder
inte medför lägre levnadsstandard än
den som gäller för personer som inte
har motsvarande behov.

Rätt till fri rörlighet

Artikel 18 i FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning:

Konventionsstaterna ska erkänna rätten
för personer med funktionsnedsättning
till fri rörlighet, frihet att välja bosättningsort och till ett medborgarskap
på lika villkor som andra, bland annat

genom att säkerställa att personer med
funktionsnedsättning.
De flesta av oss klarar sig rätt bra i samhället. Vi kan åka buss, vi kan promenera i parken, vi kan flytta runt i EU och
plugga eller jobba. Men alla har inte den
friheten. Rätten till fri rörlighet är starkt
begränsande för människor med funktionsnedsättning.
En av EU:s grundläggande delar är
rätten till fri rörlighet, att man ska
kunna resa och bo var man vill i hela
unionen. En rättighet på papper som
dock inte betyder att den gäller i
praktiken. Personer med funktionsnedsättning kan ännu inte njuta sin rätt
till fri rörlighet fullt ut. De möter ofta
hinder i tillgång till studier, när de söker
ett jobb, reser, eller helt enkelt i tillgång
till information.
RÄtten till utbildning

Skolan är ofta avgörande för en människa att känna till och kunna hävda
sina mänskliga rättigheter. Den som kan
läsa, skriva och räkna kan ta till sig olika
typer av information och själv bilda sig
en uppfattning. Enligt FN är grundläggande utbildning för flickor avgörande
för att på ett bestående sätt skapa
bättre levnadsvillkor i ett land.
Rätten till utbildning finns bland annat
i den allmänna deklarationen om de
mänskliga rättigheterna, som en del av
de ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheterna, samt i barnkonventionen.
Undervisningen ska vara kostnadsfri, i
varje fall på de grundläggande stadierna, där den också ska vara obligatorisk.
Yrkesutbildning ska finnas tillgänglig
för alla, liksom högre utbildning vid
gymnasium, universitet eller liknande.
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Barnkonventionen slår bland annat
fast att grundutbildning ska vara obligatorisk och kostnadsfri för alla (artikel
28). Enligt barnkonventionen (artikel
29) ska barnets utbildning bland annat
syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter; utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna; utveckla respekt för
barnets föräldrar, barnets egen kulturella identitet och för kulturer som skiljer
sig från barnets egen; förbereda barnet
för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle.
Barn som är bosatta i Sverige har
rätt till utbildning enligt skollagen
(2010:800). Med bosatt i landet avses
i skollagen den som ska vara folkbokförd här enligt folkbokföringslagen
(1991:481). Dessa barn har skolplikt
fr o m sju års ålder. Den som har skolplikt har rätt till kostnadsfri utbildning.

Det finns också barn som utan att vara
folkbokförda i Sverige ska anses som
bosatta i Sverige vid tillämpningen av
skollagen. Dessa barn har inte skolplikt,
men de har samma rätt till utbildning
som skolpliktiga barn. Detta gäller t ex
asylsökande barn och barn som vistas i
Sverige utan stöd av myndighetsbeslut
eller författning, så kallade papperslösa barn. För dessa barn är det frivilligt
att utnyttja rätten till utbildning.
Sådana barn har även rätt till utbildning
inom gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, men för det krävs i vissa fall
att de påbörjar sina studier där före
18 års ålder.
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Rätten till hälsa

För att en människa ska kunna leva ett
drägligt och värdigt liv måste rätten till
hälsa vara tillgodosedd.

De åtgärder som ska vidtas av staterna innehåller fundamentala insatser
som att minska spädbarnsdödligheten,
främja barnets sunda utveckling, förbättra samhällets hälsovård, förhindra
och kontrollera epidemier samt skapa
villkor för att garantera alla människor
läkar- och sjukhusvård i händelse av
sjukdom. Tillgång till sjukvård är en
del av rätten till hälsa, men inte den
enda delen. Staterna har en skyldighet att också bedriva en politik som
förebygger sjukdomar och som därmed
leder till bästa uppnåeliga hälsa
för alla människor.

LÄS MER Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)
Utdrag från HEJAOLIKA.se

Hur är verkligheten för LSS-personerna idag?
• Allas lika värde
• Icke diskriminering
• Full tillgänglighet i samhället
• Likhet inför lagen

För personer inom LSS-gruppen är ovanstående rättigheter mest fina ord, eller
som William Shakespeare uttryckte det så bra
”Upp flyga orden, tanken stilla står – ord utan tanke aldrig himlen når”

Liksom för LSS-lagen beror utfallet på hur orden tolkas av de som bestämmer.

Detta styrs i sin tur av hur attityderna och värdegrunden just nu ser ut i
vårt samhälle.
• Rätt till arbete
Rätt till arbete och sysselsättning finns ju med i LSS, för personkretsarna 1 och
2 i form av daglig verksamhet, men knappast riktigt arbete. Man kan diskutera
hur daglig verksamhet och Arbetsförmedlingen fungerar.
• Personlig integritet
Rätt till personlig integritet har vi ju alla, så det är inte särskilt för LSS-gruppen.
Just därför kanske det fungerar bättre?
• Merkostnadsprincipen
Merkostnadsprincipen missbrukas av kommunerna i deras kostnadsjakt och
tyvärr även ibland av Förvaltningsrätten (se till exempel domar HFD 2746-09
från 2011 om omkostnader för ledsagare och HFD 386-14 från 2015 om tillagningskostnader för måltider).
• Fri rörlighet
Rätten till fri rörlighet gäller i praktiken INTE för LSS-gruppen!
• Rätt till utbildning
Det saknas ofta resurser för att kunna ge en bra utbildning för personer som
tillhör LSS-gruppen. Det fria skolavalet för gruppen är ett stort frågetecken.
• Rätt till hälsa
För sjukvården är det ju också det fria valet som gäller, men just därför är det
den grupp som enligt hälso- och sjukvårdslagen ska prioriteras, de med mest
behov, istället de som blir bortprioriterade?
Från HEJAOLIKA.se – där finns också en LSS-skola.

Foto Åsa Hult

Skolan ska ge kunskap om och respekt
för de mänskliga rättigheterna. Den ska
främja förståelse, tolerans och vänskap
mellan och inom nationer, stater och
grupper av personer och leda till förståelse för FN:s verksamhet och fred.

värt att veta om LSS
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GALLERIVALVET

Hans Petter Sveen

Traktorer och ståldörrar

De flesta Järnabor känner givetvis
till Sparbankens gamla lokaler,
alldeles invid konditoriet Lilla
Maräng. Vad man kanske inte vet är
att Ekonomiringen, Fermata, Linnea
Omsorg och Stiftelsen Fram numera
samsas om de gamla banklokalerna.

Hans Petter Sveen, som är vd för
Ekonomiringen och delaktig i de
övriga verksamheterna, finns på plats
för att visa oss det nya konstgalleriet
i kassavalvet i källaren. Han är nyss
hemkommen från en resa till Brno i
Tjeckien, där han tillsammans med
sina bröder besökt en traktorfabrik.
De har vuxit upp på ett lantbruk i
Norge och gemensamt bär de på ett
nostalgiskt förhållande till traktorer
av märket Zetor.
Det är uppenbart att här har funnits
pengar och bankfack när man möts
av dörren till galleriet; en tung
ståldörr som nästan är 40 cm tjock.
Men när man träder in i galleriet
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upphör bankkänslan, istället möts
man av vita väggar, konst och en
speciell och genomtänkt ljussättning.

3D-collage

Den utställning som LÄS-redaktionen
får ta del av har just avslutats och
väntar på att plockas ner. Det är den
norska textilkonstnärinnan Tone
Ougaard som gjort tavlor i utskuren
papp och med en collageteknik byggt
upp tredimensionella bilder bakom
glas. Hon lyckas med att förmedla en
berättelse genom varje tavla. Det är
suggestivt och fantasieggande.
– Det här är galleriets tredje
utställning, förklarar Hans Petter
Sveen, tyvärr är vi lite dåliga på att
tala om att vi finns och än så länge
är vi bara öppna på lördagar. Men
vi utsätter ju ändå Järnaborna för
konst genom de stora skyltfönstren
mot Storgatan. Och många möten
här i lokalerna börjar med att gå på
konstutställning

Varje människa en konstnär
Hans Petter menar att konsten är
en alltför underskattad del av den
hållbara samhällsutvecklingen.

Nu pågår sedan 12:e november en
utställning med Marius Wahl Gran
”LUX” till strax innan jul.

– Hållbarhet är utveckling av
medvetandet för att förstå vårt
beroende av varandra och naturen
och då spelar ju konsten en
otroligt stor roll. Det finns också
ett stort behov av konst i våra
omsorgsverksamheter.

Han hänvisar till konstnären Joseph
Beuys* uttalande om att ”varje
människa är en konstnär” och att
samhällsbyggandet egentligen borde
vara ett konstverk som alla kan bidra
till. Konsten lyfter människan ur sina
begränsningar och fördjupar våra
relationer med varandra.

* Joseph Beuys (1921-1986) allkonstnären,
samhällsvisionären och förre stridsflygaren. Känd
för sina idéer om samhället som ett konstverk
och att livet och konsten är oskiljaktiga. Idag, i en
splittrad samtid, vinner hans okuvliga tro på den
skapande människan gehör. Han var under många
decennier det europeiska konstlivets profet, ständig
omsvärmad av lärjungar och medier.
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fortbildning spira

Spiras fortbildning 2017 			
Sedan flera år tillbaka har Spira-utbildningar organiserat en föreläsningsserie på Kulturhuset i Järna. Fem föreläsningar erbjuds under året och
tanken är att kunna ge verksamheterna i Järna med omnejd en möjlighet
att på ett enkelt sätt möta medarbetarnas behov av fortbildning, nya kunskaper och inspiration. Ett tjugotal verksamheter har redan blivit intresserade av konceptet och abonnerar. Abonnemanget kostar 1150 kr/år. Man
erhåller då ett kort som gäller för fem tillfällen. I priset ingår fika i pausen.
Kortet visas i samband med evenemanget och är inte personbundet. Det
går också att besöka enstaka föreläsningar och man betalar då 350 kr i
Kulturhusets kassa eller så kan man köpa biljetterna via Ticnet.se

Under 2017 kommer vi att möta:
Onsdag den 1 februari (vecka 5)
Johan Ununger – Om mat och miljö
Johan är Saltå Kvarns VD som tycker att man ”kan förändra världen
till det bättre med företagande som verktyg”. Johan brinner för mat
och miljö och för sitt arbete som ledare i ett företag som erbjuder
det bästa av de ekologiska matvarorna. Johan brinner också för
Östersjöprojektet som sedan flera år tillbaka har syftet att arbeta
för ett friskare hav. Han kommer att föreläsa om det som blev en
stor del av hans liv: Att sträva efter kvalitéer för att få oss och miljön att må bättre.

Onsdag den 15 mars (vecka 11)
Sonia Elvstål – Ett ben kortare men ett helt liv rikare
En vacker vårkväll var Sonia på väg till dansen på motorcykel.
En vänstersväng förändrade allt: ”Den bästa vänstersvängen någonsin”, förklarar hon, detta trots att hon miste sitt ena ben. Hon
tycker att livet blev både bättre och ljusare efter olyckan. Hon ska
berätta sin historia och prata om kämpaglöd, drömmar och motivation. Hennes föreläsning bjuder på insikter och glädje med
humor, allvar och eftertanke. Sonia är en inspirationskälla som gärna vill få oss att förstå att livet är en gåva och ger så oändligt många möjligheter.För mer information kan
man kontakta Christian Texier

fortbildning spira
Fem onsdagar 8.45–11.45 Kulturhuset, Järna
Onsdag den 10 maj (vecka 19)
Ullakarin Nyberg – Suicid - en konsekvens av utanförskap?
Ullakarin är suicidforskare och överläkare i psykiatri som bestämde sig tidigt att arbeta med det svåraste: Döden. Först som cancerläkare och sedan suicidläkare. Ullakarin är övertygad om att det går
att göra skillnad i mötet med människor som inte ser någon annan
utväg än att avsluta sitt liv. Vi måste komma ifrån den lidandefobi
som finns i vårt samhälle, komma i kontakt med och möta de drabbade för att få dem att må bättre. Idag måste vi våga prata om suicid, förklarar Ullakarin
och vi måste förstå varför det finns så många som är så desperata att de vill ta sina liv. ”Det
finns nästan alltid en psykisk sjukdom i bakgrunden och om man arbetar preventivt är det
nästan alltid möjligt att behandla sjukdomen och hindra det suicidala beteendet”. Medicin
räcker inte, understryker hon, det måste bli fokus på problemlösning och individens egna
resurser för att kunna klara av sina livskriser.
Onsdag den 13 september (vecka 37)
Jenny Åkerman – Ja, tack hjärnan
Hur fungerar den mänskliga hjärnan? Hur utvecklas den? Går det att
få ett bättre minne? Går det att öka sin IQ? Jenny förmedlar en direkt
användbar syn på hur vår hjärna kan användas på bästa sätt. Hennes
kunskap om hjärnan i kombination med hennes kompetens i pedagogik gör att hennes föreläsning får vem som helst att bli smartare
och nöjdare med sig själv. En föreläsning om hjärnan men också om
hur den bör kopplas till hjärtat för att uppnå den bästa effektiviteten och bästa möjliga
kommunikationen.

Onsdag den 8 november (vecka 45)
Jessika Falk – Konsten att le när livet rasar
Jessika är rockartisten som brukar spela in sina album i Nashville
USA: The Nashville session (2011) och Just do it (2016). Jessika brukar
också gästspela i musikstaden. Dessutom är hon utbildad coach och
föreläser riket runt. Efter dotterns bortgång har Jessika börjat att
berätta om sina erfarenheter med sång. Hon talar om livets berg- och
dalbanor, känslomässiga berättelser blandat med musik. Jessika vill
stärka människor och få dem att satsa på det de tror på och ta vara på livet i nuet. Jessika
är en inspiratör som säger att livet är värt att kämpa en dag till för att till sist få se det
ljusna igen.

christian@saltaby.se • telefon 070–604 12 84
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THE FIRST WORLD CONGRESS
FOR PERSONS WITH DISABILITIES
MAKING VALUES

VISIBLE

7–10 september 2017, Jekaterinburg, Russia

RUDOLF STEINERHÖGSKOLAN
Antroposofiska Konstterapiutbildningen
i Järna erbjuder under våren 2017 en
introduktionsdag inför starten av en ny
utbildningsomgång hösten 2017
Lördagen den 18 februari 2017, kl 10–17, pris 500 kr.

Under introduktionsdagen, som hålls på Saltå, får
du bekanta dig med antroposofisk konstterapi och
prova på några utvalda tekniker. Det finns också
utrymme att ställa frågor om utbildningen.
Utbildningen är 3-årig på halvtid
fredag – söndag varannan helg.
Efter de tre kursåren görs praktik
och diplomarbete.

We have a dream.
We want to share this dream with you.
The time for a positive change has come.
You can drive this change.

kongress2017.ru
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Intresserade är varmt välkomna
att vända sig till
Mikaela Stenius
Solberga 24, 153 91 Järna
tfn 070–325 89 90
mikaela.stenius@me.com

www.konstterapiutbildning.se
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VÄRNAS kärnvärden

Människans jag –hennes individualitet, kan inte reduceras till att vara en produkt av yttre faktorer. Det biologiska arvet och den omgivande miljön skapar
förutsättningar för livet men också begränsningar. Det som kännetecknar människan är hennes förmåga att bearbeta och förhålla sig skapande till både sina
förutsättningar och sina begränsningar. Det finns i varje människa något unikt
och oförutsägbart som kan betecknas som den spirituella kärnan i personligheten.

Livets RÖDA tråd

Det unika i människan uttrycks genom det individuella livsödet. I varje människas liv finns en röd tråd, tydlig eller otydlig, stundtals och bitvis kanske hoptrasslad. Alla människor har behov av att uppleva och se den egna röda tråden
i livet, att gå sin egen väg, utan att bli motarbetad eller ifrågasatt. Det menar vi
är grunden för all utveckling, oavsett funktionsnedsättning.

Individuellt liv i gemenskap

Gemenskapen är en livsavgörande faktor i det mänskliga livet. Att finna ett
sammanhang där man hör hemma är en förutsättning för den egna utvecklingen. För personer med funktionsnedsättning är gemenskapen ofta viktig eftersom den ger trygghet, glädje och möjlighet att få vara den man är. Vi arbetar för
att varje människa ska finna ett socialt sammanhang och är övertygade om att
det bidrar till individens utveckling.

Ett skapande liv och arbetets betydelse

Det skapande elementet är nära förbundet med känslan av harmoni och välbefinnande. Därför vill vi göra det möjligt för varje individ att ge utlopp för sin
inneboende kreativitet. Det kan handla om att sätta upp skådespel, att spela
och lyssna på musik, att umgås med färger, textilier och andra material.
Möjligheter till att vara skapande finns så väl i skolan som på våra arbetsplatser och i boendet.
I en vuxens människas liv är arbetet centralt. Att hitta en arbetsgemenskap,
att få känna sig behövd, är särskilt viktigt för en person med funktionsnedsättning. Genom detta blir funktionsnedsättningen relativiserad och personen får
möjlighet till ett rikt liv.
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Lyhördhet och respekt för det individuella

Funktionsnedsättning ska inte likställas med utvecklingshinder. Bortom
funktionsnedsättningen finns i varje människa en unik, utvecklingsbar kraft.
Medarbetarens uppgift är att vara uppmärksam på varje individs inneboende
förmåga och skapa möjligheter för var och en att uttrycka denna. Att visa
respekt inför varje individuell utvecklingsväg och att vara lyhörd inför varje
människas förutsättningar är grundläggande värden i vårt arbete.

Det livslånga lärandet

I mötet med personer med funktionsnedsättning blir medarbetarens egna tillkortakommanden inte så sällan uppenbara. Därmed blir medarbetaren direkt
konfronterad med behovet av egen utveckling. De uppkomna svårigheterna
blir till ett fruktbart gränsområde där ett möte sker och där fröet till vidare
utveckling finns för bägge parter. Denna process är en naturlig del av arbetet
och därför betonar vi särskilt värdet av detta ömsesidiga livslånga lärande.

En medvetet utformad miljö

En estetiskt tilltalande miljö har en stor betydelse för det själsliga välbefinnandet. Därför lägger vi vikt vid arkitektur, materialval, inredning
och färgsättning, liksom vid till exempel gestaltade trädgårdar och
promenadområden.

För den psykiska och sociala miljön menar vi att det är hälsobefrämjande med
rytmiskt återkommande händelser. Det kan vara gemensamma morgonsamlingar, regelbundna och medvetet gestaltade måltider, högtidsstunder för att
fira helger och årstidsfester. Denna rytm skapar ett lugn och en trygghet
i tillvaron.
Att värna om det ekologiska sammanhanget är grundläggande för oss och
ekologiskt/biodynamiskt odlade livsmedel är en självklarhet i våra
verksamheter.

Foto Åsa Hult

Människans spirituella dimension – grunden för vår människosyn
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verksamhetsförteckning
Ariadne
ARIADNE, Vassmolösa, Kalmar kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet
• Gruppbostad enligt LSS
Ensjöholms By
Ensjöholms By, Norrköping.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Gruppbostad enligt LSS
• Daglig verksamhet enligt LSS
Fridebo
Fridebo, Järna, Södertälje kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Bostad med särskild service enligt LSS
GULDFÄLLEn
Guldfällen, Järna, Södertälje kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Boende enligt LSS
• Daglig verksamhet
• Familjehemsvård
HAGANÄS
Haganäs, Järna, Södertälje kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet och gruppbostad enligt LSS
• Arbetsplatser i samarbete med arbetsförmedlingens rehabilitering
• Boende med personligt utformat stöd
HUMANPROGRESS
Humanprogress – Järna, Mölnbo och
Södertälje.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Boendelösningar för ungdomar och vuxna med
speciella behov enligt LSS.
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BARN

UNGDOMAR

Kontakt
Arbylund 101
388 94 Vassmolösa
Tfn 0480–361 02
info@ariadnes.nu
www.ariadnes.nu
Kontakt
Ensjöholms By
603 66 Norrköping
Tfn 011–28 94 50
ensjoholm@telia.com
www.ensjoholm.se

Kontakt
Tiondebodsvägen 7
153 35 Järna
Tfn 08–551 713 33
kontoret@fridebo.com

Kontakt
Skattgränd 8
153 35 Järna
Tfn 08–551 710 06
info@guldfallen.com
www.guldfallen.se
Kontakt
Box 45
153 21 Järna
Tfn 08-551 521 77
info@haganas.se
www.haganas.se

Kontakt
Åsgatan 2
153 30 Järna
Tfn 08–551 749 77
info@humanprogress.se
www.humanprogress.se

VUXNA

BARN

UNGDOMAR

VUXNA

verksamhetsförteckning

Järna kompetens
Järna Kompetens erbjuder en fyraårig utbildning
i Läkepedagogik och Socialterapi (LäS-utbildningen). Utbildningen är uppdelad i åk 1–3 och
påbyggnadsåret.

Kontakt
Saltå 11
153 91 Järna
Tfn 070–291 88 69, 070–325 89 90
www.jarnakompetens.se

KLOCKARGÅRDEN
Klockargården, Järna, Södertälje kommun.

Kontakt
Södra Järnvägsgatan 26, 153 30 Järna
Tfn 08–551 700 04
info@klockargardenijarna.se
www.klockargarden.se

LINNEA OMSORG
Linnea Omsorg, Järna samt Skellefteå.

Kontakt
Box 65
153 22 Järna
Tfn 08–551 514 60
info@linneaomsorg.se
www.linneaomsorg.se

LUGNET
Lugnet, Munsö, Ekerö kommun, Mälaröarna.

Kontakt
Utholmsvägen 22-32
178 91 Munsö
Tfn 08–560 502 59
lugnet.munso@telia.com

MALMGÅRDEN VITA BERGEN
Malmgården, Stockholms kommun.

Kontakt
Malmgårdsvägen 53
116 38 Stockholm
Tfn 08–641 58 94

MARGARETAGÅRDEN
Margaretagården, Mörsil, Åre kommun.

Kontakt
Kyrkvägen 7
830 04 Mörsil
Tfn 0647–66 44 75
info@margaretagarden.se
www.margaretagarden.se

Utbildningen syftar till att ge rätt kompetens i
arbetet med funktionsnedsatta och lyfta fram
den antroposofiska människokunskapen.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Socialterapeutisk daglig verksamhet enligt LSS

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Assistans daglig verksamhet med individuellt
anpassad omsorgenligt LASS och LSS.
• HVB-boende

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad/egen bostad enligt LSS

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Gruppbostad enligt LSS
• Daglig verksamhet enligt LSS
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verksamhetsförteckning
MARTINSKOLAN
Martinskolan, Farsta, Stockholms kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Grundsärskola F-9
• Korttidsverksamhet enligt LSS

MIKAELGÅRDEN
Mikaelgården, Järna, Södertälje kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Elevhem med tillstånd enligt LSS och HVB
• Fristående grundskola
• Fristående grundsärskola
• Barn- och ungdomspsykiatri
MORA PARK
Mora Park, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Förskola
• Grundsärskola (waldorfpedagogisk)
• Fritids
• Elevhem enligt LSS
• Korttidsboende

MÅLARGÅRDEN
Målargården, Södertälje och på Mörkö.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Boende med service enligt LSS

BARN

UNGDOMAR

Kontakt
Munstycksvägen 18
123 57 Farsta
Tfn 08–604 38 27
kansli@martinskolan.se
www.martinskolan.se

Kontakt
153 91 Järna
Tfn 08–551 500 68
info@mikaelgarden.com
www.mikaelgarden.se
Kontakt
Box 43
153 21 Järna
Tfn 08–551 700 34
info@morapark.se
www.morapark.se

Kontakt
Stiftelsen Ny c/o Laurens AB
Box 104
153 22 Järna
info@stiftelsenmalargarden.se

NORRBYVÄLLE GÅRD
Norrbyvälle Gård, Järna, Södertälje kommun.

Kontakt
Skäve 9
153 31 Järna
Tfn 08–551 786 00
info@norrbyvalle.se
www.norrbyvalle.se

NOVALISGYMNASIET
Novalisgymnasiet, Järna, Södertälje kommun.

Kontakt
Södra Järnvägsgatan 10
153 30 Järna
Tfn 08–551 746 60
kontoret@novalisgymnasiet.se
www.novalisgymnasiet.se

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad enligt LSS
• Boende med service enligt LSS

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Gymnasium; Estetisk inritning, Introduktionsprogram
• Gymnasiesärskola; Waldorfpedagogisk
inriktning, Individuellt program
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VUXNA

BARN

UNGDOMAR

VUXNA

RASMUSBYN
Torpa 222, Nora, Örebro kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppboende enligt LSS
SALTÅ BY
Saltå By, Järna, Södertälje kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Grundsärskola åk 7–10
• Gymnasiesärskola
• Elevboende LSS 9§8
• Korttidsverksamhet

SANNA GÅRD
Stiftelsen Sanna, Fjugesta, Örebro kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppboende enligt LSS

SKOGSGÅRDEN HAJDES
Hajdes, Fröjel, Gotland.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet
• Eget boende enligt LSS

verksamhetsförteckning
Kontakt
Ringgatan 6
703 42 Örebro
Tfn 072–512 78 80 (Ihrene Söderlind,
verksamhetsledare)
www.rasmusbyn.se

• Daglig verksamhet
• Vuxenboende LSS 9§9
Kontakt
153 91 Järna
Tfn 08–551 501 49
info@saltaby.se
www.saltaby.se

Kontakt
Letstigen 36
716 31 Fjugesta
Tfn 0585–106 00
stiftsanna@telia.com
www.stiftelsensanna.se

Kontakt
Fröjel L:a Hajdes 715
623 55 Klintehamn
Tfn 0498–69 11 10
hajdes@hajdes.se • www.hajdes.se

solberga by
Solberga, Järna, Södertälje kommun.

Kontakt
Solberga 27
153 91 Järna
Tfn 08–551 501 26
info@solbergaby.se
www.solbergaby.se

SOLÅKRABYN
Solåkrabyn, Järna och Mölnbo samt
Stallarholmen, Strängnäs.

Kontakt
153 91 Järna
Tfn 08–551 536 01
info @solakrabyn.se
www.solakrabyn.se

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Elevhemsboende enl. LSS § 9.8
• Korttidsvistelse (avlastning) enl. LSS § 9.6
• Korttidstillsyn för barn över 12 år enl. LSS § 9.7
• Waldorfsärskola årskurs 1-9

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad/egen bostad enligt LSS
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verksamhetsförteckning
STAFFANSGÅRDEN
Staffansgården, Delsbo, Hudiksvalls kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad/egen bostad enligt SoL och LSS
STEGEHUS
Stegehus, Söderköping.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Grundskola (Waldorfpedagogisk)
• Elevhem HVB

BARN

UNGDOMAR

Kontakt
Furugatan 1
820 60 Delsbo
Tfn 0653–168 50
info@staffansgarden.com
www.staffansgarden.com
Kontakt
Stegehus
610 30 Vikbolandet
Tfn 0125–510 36
info@stegehus.com
www.stegehus.com

VUXNA

BARN

UNGDOMAR

Kontakt
Vegestorp 250
442 93 Kareby
Tfn 0303–22 20 18
www.tobiasgarden.se

TUNAPACK
Tuna Pack, Järna, Södertälje kommun.

Kontakt
Tuna industriväg 2
153 30 Järna
Tfn 08–551 731 05
info@tunapack.se
www.tunapack.se

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Fristående resursskola för barn
• Vuxenboende och daglig verksamhet enl LSS

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Produktionsinriktad arbetsplats för
personer med funktionsnedsättning

Kontakt
Bresätter Irisbo
614 93 Söderköping
Tfn 070–62 99 14

TUNABERGS DEMENSBOENDE
Tunaberg, Järna, Södertälje kommun.

syrsagården
Syrsagården, Edsbruk, Västerviks Kommun.

Kontakt
Söderskogen
590 98 Edsbruk
Tfn 0493–400 00
info@syrsagarden.se
www.syrsagarden.se

VINDROSEN
Vindrosen, Vollsjö, Sjöbo kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Grundsärskola
• Gymnasiesärskola
• Elevhem enligt LSS
• Daglig verksamhet
• Korttidsvistelse och korttidsboende

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad enligt LSS

SÅNEBY VIK
Såneby, Vikbolandet, Norrköpings kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad enligt LSS

TELLEBY VERKSTÄDER
Telleby Verkstäder, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS

Kontakt
Prästgårdsvägen 70, 153 35 Järna
Tfn 08–551 743 20
telleby.info@telia.com
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Kontakt
Såneby Skola
610 28 Vikbolandet
Tfn 070–838 52 96
info@saneby.se
www.saneby.se

verksamhetsförteckning

TOBIASGÅRDEN
Tobiasgården, Kareby, Kungälvs kommun.

STIFTELSEN KOALAN
Bresätter Irisbo, Söderköping.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad enligt SoL och LSS

VUXNA

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Gruppboende för personer med
demenssjukdom

ÅBYKULLE
Åbykulle, Hölö och Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad/egen bostad enligt LSS

årsta gård
Årsta Gård, Årsta, Stockholms kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Grundsärskola (läkepedagogisk)
• Fritidsverksamhet
• Gymnasiesärskola
• Elev- och korttidshem enligt LSS
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Egen vuxenbostad enligt LASS

Kontakt
Tavestavägen 37, 153 30 Järna
Tfn 08–551 700 42
tunaberg@telia.com
www.tunaberg.info
Kontakt
Vallarumsvägen 143-12, 275 68 Vollsjö
Tfn 0416–322 12
info@stiftelsenvindrosen.se
www.stiftelsenvindrosen.se

Kontakt
Skälby 6, 153 92 Hölö
Tfn 08–551 711 80
info@abykulle.se
www.abykulle.se
Kontakt
Svärdlångsvägen 16
120 60 Årsta
Tfn 08–722 16 00
info@arstagard.se • www.arstagard.se
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Förbundet för antroposofisk läkepedagogik & socialterapi
- boende, utbildning & arbete.

Värna är en sammanslutning av 36 läkepedagogiska och socialterapeutiska
verksamheter som erbjuder boende, utbildning och arbete för barn, ungdomar
och vuxna med särskilda behov.
Värnas syfte är att vidareutveckla arbetsmetoder i läkepedagogik och socialterapi samt att förmedla kunskaper om inriktningen. Läkepedagogik och
socialterapi bygger på den antroposofiska människokunskapen som är spridd
i ett trettiotal länder och har funnits i Sverige sedan 1935.
På vår hemsida www.värna.se hittar du mer information om Värnas
verksamheter. Här kan du se lediga platser, lediga tjänster och vår
verksamhetsförteckning.
Kontakta oss gärna för mer information
Värnas kansli anders@varna.nu • paula@varna.nu • 08–551 715 30

Vill du stödja Blagoe Delos verksamhet?
Det mest akuta är elräkningar och löner för medarbetare.
Använd euro som valuta.

GLS Gemeinschaftsbank, Christstrasse 9, DE–44789 Bochum

Iban DE 5843 0609 6740 2046 1400

Swift GENODEM 1 GLS
c/o Bo Sjögren, Nådhammar 5, SE–15021 Mölnbo
Kontakt brigitte.deck@gmail.com

