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Förord

Våren 1997 fick jag i uppdrag regeringen kartlägga ochattav
analysera frågan bemötande med funktionshinder.om av personer

den här fokuseras de särskilda problem kanI mötarapporten som
funktionshindrade med invandrarbakgrund. För attpersoner ge en
bild hur bemötandesituationen idag har jag tidigareutav ser

delbetänkande och två Delbetänkandetpresenterat ett rapporter.
bliråsikter handling kunskapsöversikt bemötandeNär en om av-

med funktionshinder SOU forskning1998:16 tarpersoner upp
attityder och bemötande.kring

första heter Kontrollerad och ifrågasattDen rapporten -
med med funktionshinder ochSOU 1998:48intervjuer personer

bemötandet utifrån funktionshindradeden beskriver antalett
upplevelser.personers

Arbetsförhållanden ochandra harDen rapporten namnet
professionellas med med funktions-attityder möten personer-

1998:121.Syftet med den försökahinder SOU ärrapporten att
förstå ligger bakom den kritik medvad som som personer
funktionshinder ofta uttalar samhälletsgentemot representanter.

skallEnligt mina direktiv jag särskilt belysa bemötandet av
funktionshindrade med invandrarbakgrund. finnsDetpersoner

och få studier livsvillkoren förlite kunskap människorom som
funktionshinder och kulturellbåde har språklig ochett en annan
den svenska. den här titelnbakgrund I bär Enän rapporten som

med funktionshinder från andrasärskild utsatthet Om personer-
länder SOU 1998:139 har journalisten Malena Sjöberg på
utredningens uppdrag gjort sammanställning denoch analysen av
kunskap finns på det här området idag. visar påRapportensom
många och problem människor med bådemöterstora som
funktionshinder och utländsk bakgrund, också depåmen
möjligheter finns komma tillrätta med dem. Malenaattsom
Sjöberg skriver i många upplever dubbelrapporten att en
diskriminering, dels för de invandrare och dels för de haräratt att

funktionshinder. Därför blir det viktigt samhälletsett extra att
stöd till och bemötande med funktionshinder ochpersonerav



invandrarbakgrund fungerar. hoppas skallJag att rapporten
olika sammanhang där dessa frågor behöveranvändas i många

diskuteras åtgärdas.och

i november 1998Stockholm
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utsatthetsärskildEn

funk-människor medi sitt bemötasamhället bristerNär sätt att
konsekvenser för demoftationshinder får det ärännu större som

från land.och dessutom kommerfunktionshindrade ett annat
för offentligtförsvårar många gånger arbetetOrganisationen an-

bra bemötande, och denvill åstadkommaställda ärett somsom
andra kompen-svårareinvandrare har många gånger ännu än att

samhällets brister.sera
mellanfråga och samarbetethandläggningenNär myn-av en

faller mel-det sannolikt ärendetfungerardigheter inte är attmer
detinvandratdet gällerlan stolarna änperson som omenom

bli samordnare, admi-svensk. Människor tvingasgäller infödden
inföddamyndigheter. Mångaoch budbärare mellannistratörer
tid ochdet oacceptabelt mycketsvenskar klarar det, även om

informationeninvandrare inte klarar det.kraft, medan många När
säkerhetfungerar invandrare medinsats inte sämstärom en

riskskärs detinformerade, och ärnär attstorresurserna ner
för sineftersom de inte kan talafår sin hjälp beskuren,invandrare

svenskar.sak mångasom
känna till hursvenskan ordentligt och inteinte behärskaAtt

invandrarebesvärlig för mångatillvaronsamhället fungerar gör
få det stödoch deras familjer.med funktionshinder För att man

ärende, vilketofta själv driver sittbehöver krävs det äratt man
hur samhälletinte harmycket svårt ärnärgöraatt grepp omman

uppdelat mellan olika huvudmänoch hurorganiserat äransvaret
behöverkan inte begära de insatseroch myndigheter. Man man

harfinns eller ska vända sig.inte de Detvet att vart manom man
människor själva ska begäraallt problem idagblivit närstörreett

förstahjälpbehov och ofta överklagamotivera sittinsatser, ett
tillinvandrare svenskar inte känneravslag. flerDet änär som

få hjälp med sin överklaganöverklaga, ellerrätten rätten attatt av
avslagit ansökan.den myndighet som

människor från andra länder utlämnade till samhäl-Att är mer
goda vilja infödda svenskarlets stöd och till tjänstemännens än

förbättring bemötandeinnebär också varje i handläggning ochatt
betyder särskilt mycket för dem.



De flesta invandrare med funktionshinder i sitt yrkemötersom
har specialkunskap funktionshinder ellerantingen kultur-om om

situation.och invandrares få har den dubblaDetmöten är som
kompetensen. saknas studier Därförockså på området. finnsDet
det inte mycket kunskap livsvillkoren för människorom som
både har funktionshinder och språklig och kulturellett en annan
bakgrund den svenska. finns inte heller mycket kunskapDetän

funktions-hur mellan myndigheter och invandrare medmötetom
hinder fungerar, och hur de upplever de blir bemötta.att

till statistik invandrareKunskapskällor allmänärrapporten om
flyktingar, skrifteroch några och projektrapportersamt om

kulturmöten livsvillkoren för flyktingar funktions-och medom
hinder. källor också samtal med flyktingfamiljer ochViktiga är
med har yrkeserfarenhet med flyktingar.mötenpersoner som av

påFokus flyktingar

här handlar framför allt situationen för männi-Den rapporten om
skor funktionshinder har kommit till Sverigemed som som
asylsökande flyktingar de eller tillhör familj25 åren,senaste en

flytt hit. flesta kommer ursprungligen från södra ochDesom
Latinamerika, Asien eller Afrika. foku-Europa, Rapportenöstra

hur bemöter funktionshindersamhället dem har närettserar som
de kommer till Sverige, de får funktionshinder sedan deettsom
kommit de familjer har eller får barn med funk-hit samt ettsom
tionshinder

Mellan åren och kom de flesta asylsökande från1984 1996
forna Jugoslavien, cirka Från kom130 000 Iran 35 000personer.

frånfrån Irak och Libanon och Chile 00021 000 12personer,
för asyl. Totalt cirkavardera söka sökte 321 .000attpersoner per-

i Sverige och under ungefar tid,asyl 1985-1996,soner samma
beviljades cirka uppehållstillstånd. Antalet275 000 personer
asylsökande beviljadeoch antalet uppehållstillstånd inte jäm-är
förbara. dem fått uppehållstillstånd flerBland ingårsom grupper

bland de asylsökande, bland anhöriga till asylsökande.än annat
Det inte bara människor från avlägsna länder harär som

invandrat till Sverige de åren. medborgare i de25 Försenaste
nordiska länderna det helt fritt flytta inom Norden ochär att att
arbeta och studera vill. Sedan finns1994 också avtalettvar man
inom innebär fårEU medborgarna uppehållstillstånd i detattsom
medlemsland de önskar, de försörjakan sig. kanDet natur-om



myndighetersvenskakontakt medbesvärligt haligtvis attvara
Mellaneuropa. Be-från land ikommerexempelvis ettom man

kän-och inteinte kan svenskapåverkasmötandet kan att manav
myndigheterna.mellan Menansvarsfördelningentill manomner

svenskakultursfären detvästligaland i denfrånkommer ärett
förhelt främmandekulturen intesvenskasamhället och den en.

svenskahandikappolitiken och detsvenskadenförstår sig påMan
indu-från defunktionshinder. Människormedtillstödet personer

främmandeinte helleruppfattasvästländemastrialiserade som
desvårbegriplig för de tjänstemäninte möterkulturoch deras är

kom-sjukvård.svensk Rapportenoch imyndighetersvenskapå
invandrarsituationer.dessadärför inte att ta uppmer

tillflyttadedehellerhandlar inteRapporten personer somom
och 60-talen. Dearbetskraftsinvandringen på 1950-underSverige

deidag kanSydeuropa ochFinland ochfrånhuvudsakligenkom
gällerdethaft yrkesarbete. Näreller haroch harsvenskaflesta

vil-infödda svenskar,ochskillnad på demdockdethälsan är stor
beröra.kommerket jag att

medflyktingarhandlafrämstalltsåkommerRapporten att om
sigskiljerkulturbakgrundharfunktionshinder somensom

svenska.från denmycket

funktionshinderinvandrare harmångaHur

funk-medantalet invandrareuppgiftsäkeringenfinnsDet om
invandrares hälsastudierolikavisartionshinder. Däremot att ge-

ochockså skadorsvenskars. gällerDetföddanerellt änär sämre
förSamarbetsorganfunktionshinder.sjukdomar gersom
förinstitutoch StatensSverige, SIOS,iinvandrarorganisationer

sigdet kanuppskattari skolan, SIH,handikappfrågor röraatt om
Beräkningen1998.och SIHSIOS0009080 000 personer-

funktionshin-harbefolkningenfem,frånutgår procentatt avsex
invandrar-harhalv miljonochdrygtder och att personeren en

föddabåderäknat inhar dåbakgrund. ärMan personer som
ellerochfödda i Sverigeochutomlands är enavarspersoner som

habilite-Omsorgsnämndensutomlands.föddaföräldrarbåda är
kartläggninggjordelandsting 1994länsStockholmsring i somen

invandrarbakgrund.hadebarnenvisade 22 procentatt av
studier kommuner-gjort någranyligenSocialstyrelsen har av

bakgrund.utländskfunktionshinder ochmedstöd till personernas
blandkommuner,enkät till 85studierna annatEn är somenav
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fick frågan de kartlagt hur många med funktionshin-om personer
der och utländsk bakgrund bor i kommunen. I ingenstort settsom

kommunerna har gjort någon kartläggning, sig social-av vare
tjänsten eller LSS-handläggningen. fåtalEtt kommuner har kart-
lagt från enskilda länder. I kommun har LSS-grupper en
verksamheten till exempel kartlagt flyktingar från Bosnien-
Hercegovina och Kurdistan, och i från Syrien,en annan personer
Libanon och Irak. Någon kommun har kartlagt med såpersoner
kallat posttraumatiskt stressyndrom.

Olika bakgrund

Människor med funktionshinder från andra länder har mycket
olika bakgrund och skilda förutsättningar. Vuxna kommersom
till Sverige och redan har funktionshinder har erfarenhetett attav
leva i land där människor med funktionshinderett generellt har
dåliga livsvillkor. Det sällsynt någon har fåttär specialunder-att
visning, habilitering eller rehabilitering. Många har påverkats av

negativ på funktionshinder. Det gäller dem haren mestsyn som
funktionshinder från barndomen, och särskiltett kvinnor. Kvinnor

med funktionshinder har det generellt mycket svårt i de flesta av
världens fattiga länder. delI länder med krigsska-möter mänen
dor positiv attityd, praktiskt deras liv lika besvär-ärrenten men
ligt andras, anpassning och hjälpmedel. De fårutansom ettsom
funktionshinder de kommit till Sverige kannär hasom vuxna
lättare få tillgång till rehabilitering och stöd, särskiltatt annat om
de bott här antal år och hunnit bli bekanta med detett svenska
samhället. På många deras situation ändå svåraresätt är förän

födda i Sverige och fårär funktionshinder. Det-ettpersoner som
gäller familjer får barn med funktionshinder sedanettsamma som

de kommit till Sverige. För många myndighetskontakternaär det
första riktiga med det svenska, den förstamötet insikten hur
mycket det skiljer deras bakgrundär från den svenska.som

Kvotflyktingar
Bland de så kallade kvotflyktingar kommer till Sverige isom
samarbete med flyktingkommissarie,FN:s fanns det tidigare ett
bestämt antal med funktionshinder år. bestäm-Denpersoner per
melsen finns inte längre. Enligt uppgift från Invandrarverket prö-
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andrafunktionshinder påmed närsättsamma sompersonervas
väljerinternationellt flyktingläger,regel i någotplats, iverket på

fysisktuppehållstillstånd i Sverige. Ettska fådeut sompersoner
uppehållstillstånd,hinder förnågotska intefunktionshinder vara

Invandrarver-psykisk sjukdom det.allvarligkandäremot varaen
skadats i krigför människortillfälliga insatserocksåket gör som

behandling deochför operationerSverigetilloch får komma som
uppehållstillstånd,får intesig.befinner Defå där deinte kan utan

rehabiliteringen.efteråtervänder





krisinnebärinvandraAtt

flestakris.alltid Deinnebärlandtill nästanflyttaAtt annatett en
flyttardemigrationskrissådan ävenupplevermänniskor omen

Ge-livsvillkor.materiellafå bättreexempel förtillfrivilligt, att
miljökändlämnarlandbyterför alla är attmensamt enmansom

harmiljöndenmänniskor. Imed mångarelationerhardär man
blandarbetet,påsläkten,familjen, iiidentitet grannarnaenman

personlighet,ochbakgrundtillkännerOmgivningen ensensosv.
1990.Söderlindh,och kompetens.kunskaper

medsammanhangland lämnarsittfrånflyttar ettNär manman
alltframförochhandlingsmönster, ettochvanorgemensamma
hennesmänniskantillbidrarsådantspråk, attgemensamt gesom

förlorarfrämmande,miljötill ärkommerManidentitet. somen
inteharkända ochfinns i detkontinuitetenochtryggheten som

stället.detpåsamspeletsocialaför detverktygbranågra nya
längresjälv intedärförblanduppstår attOtryggheten annat man

Manhemma.därIngendenkänd är. vetär varmanvemmansom
in-barabetraktasochidentitetersinaflestadeförlorar somav

flestadeasylsökande möter.ellervandrare manav
situatio-igångpågånghamnarinvandratharEn somperson

männi-vadinteförstårforbarnsligad. Hansigkännerhandärner
ochspråkligapå denuttrycka sigsjälvinteoch kanskor säger
all-inteförstårspråk. Hansittpåhan kannivåintellektuella eget
kanhan intedärförsamspelomgivningensi atthändertid det som

hjälpoch behöverberoende,blirkoderna. Hansocialasvenskade
hand.påklarabrukarsådantmed egenvuxnasom

ochefterletarlandtill vårtkommitdeMedan normersom
dittills-derassamhälletdeti utsättsgångbaraideal är nyasom

skri-nedvärderande,oftapåverkan,kraftigförvarande ennormer
formÖzmen iboken Atti inte stöptDenho sammavaraver

Özmen, fortsätter:ochm.fl., 1997D
deupplevernaturligaden endatycktde harkulturDen vara

sökerDeipassandeoch inte mönstret.otidsenligsomnu
sigkännakandär demellanidentitetefterdärför som enen ny

desamtidigtaccepterade ochsamhället,del trygga, somav
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försöker behålla kontakten med och respekten för sina egna
traditioner stämplas annorlunda.utan att som

Två kriser griper in i varandra

haAtt lämnat sitt land och kanske ha svåra upplevelser bakom sig
i hemlandet kan innebära kris aldrig riktigt går över. Atten som
få funktionshinder ellerett få barn med funktionshinderatt ett
sedan kommit till det landet innebär krisännuman nya en som
kan försvåra och fördjupa migrationskrisen. Två kriser griper in i
varandra. Om båda händelserna inträffar varandra i tid kannära
det bli mycket påfrestning. Människorstor utvandrat elleren som
flytt från sitt land lever ofta med hoppet kunna återvända. Omatt

själv eller någon i familjen får funktionshinder ändrasettman
omständigheterna. Man måste kanske inte kanacceptera att man
flytta tillbaka därför det för svårt leva medär funktions-att att ett
hinder i hemlandet.

I med människor i dennamötet situation det alltså nödvän-är
digt medveten tidigareatt svåra händelser kan på-attvara om
verka upplevelsen både funktionshindret, vården ochav
behandlingen. När människor från andra länder inte beter sig och

förväntat handlar det ofta skillnader i kultur ochreagerar som om
tradition mer det längre fram, det kan också handlaom men om
upplevelser i samband med utvandringen och invandringen. Per-
sonal invandrare med funktionshindermöter och deras fa-som
miljer inte alltid medvetnaär denna migrationskris. Bristandeom
kunskap orsak. detFör flesta inföddaär svenskar det heltären
okända erfarenheter, vi har svårt leva in i hur sådanaatt oss upp-
levelser kan påverka människor.

Det vanligt personalär flyktingaratt harmöter trau-som som
matiska upplevelser bakom sig räddaär skadagöraatt ännu mer

tala upplevelserna ochatt ställa frågor. Experter pågenom om
området dock eniga denär oftast obefogad.att Mångaärom oron

arbetar med stöd och service tillatt med funk-som ge personer
tionshinder skulle troligen ha lättare nå samarbete medatt ett gott
invandrare de hade bättre kännedom de psykologiska kon-om om
sekvenserna byta land.attav
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Hälsa

flerfinns detandra länder ärfödda imänniskorBland är somsom
i Sve-föddabland demfunktionshinder ärharsjuka och än som

medsvenskarinföddajämförskillnadenrige. Störst är manom
åttautanför Detländer Europa.från ärkommer pro-personer som

detyckerinvandrarnautomeuropeiska attbland deflercent som
iåldersgruppjämfört medallmäntillstånddåligthar ett samma

långvarigde harflerSjubefolkningen. atthela procent enuppger
nedsatthöggradigtde harflersjukdom. Sex attprocent enuppger
befolk-helaiåldersgruppmedjämförtarbetsförmåga samma

utanförländer EuropafråninvandrareflerTvåningen. procent
hörsel däremotharNedsattrörelsehinder.de harbedömer ettatt

befolkningen.helafärre änprocenttre
föddakvinnormellanhälsaskillnad i ärDet störreär som

mellanbefolkningenhela männen.ioch kvinnor änutomlands
tydligareocksåkönenmellanskillnadernablirinvandrarnaBland

28länderandrafrånkvinnornabefolkningen.hela Aviän uppger
medjämförtrörelseorganen,sjukdom inågonde harprocent att

19 männen.procent av

förtidspensionochSjukskrivning
sjukpenningda-År genomsnitt 24,9isvenskarinföddahade1990

fråndagar. Personerhade 41,7invandraremedjämfört somgar
särskiltsjukpenningdagar,hade flestTurkietinklusiveSydeuropa

påberoddeSkillnadernadagar. mesthade 73kvinnorna, som
hadejämfördelångtidssjukskrivning. När sompersonerman

skillnadernasjukskrivningfå dagarsnågrabaraingen eller var
uppgifterinte någrafinns detEftermindre. 1990betydligt om

och socialaInvandrares hälsahämtade frånfrämstavsnitti dettaUppgifterna är
isocial-InvandrarnaHannelotteKindlund,Socialstyrelsen 1996,förhållanden,
StatensMångfald ochochRiksförsäkringsverket 1996,försäkringen, ursprung,

invandrarverk 1997.
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sjukskrivning uppdelat på födelseland eller medborgarskap. Sjuk-
skrivningama har också minskat kraftigt sedan dess på grund av

arbetslösheten har ökat, bland människor frånatt andra län-mest
der, och på grund sjukskrivningsreglerna har ändrats.attav
Många varit långtidssjukskrivna har blivit förtidspensione-som
rade. Statistiken från 1990 gäller människor har arbete ochsom
alltså sjukpenningförsäkrade. Då 88är de inföddaprocentvar av
svenska medborgarna sjukpenningförsäkrade, bara 65men pro-

dem kommit från Asien och 54cent demprocentav som av som
kommit från Afrika.

År 1992 omkring 18 förtidspensionärerna föddaprocentvar av
utomlands. Bland invandrare från de nordiska länderna och
Sydeuropa finns det procentuellt mycket fler förtidspension-sett

bland infödda svenskar, blandärer än människor från andramen
länder finns det betydligt färre.

Vad beror skillnaderna på

Anledningen till det vanligare med sjukskrivningär och för-att
tidspension bland invandrare bland de har övertagit deär annat att

riskfyllda arbetena. Arbetsvillkoren och arbetsmiljönmest vik-är
tiga för hälsan, och det skillnad mellan svenskarär ochstor ut-
länningar det gäller detta, och skillnadnär mellanännu större
olika invandrargrupper. frånMän västasiatiska länder Iransom
och Irak, och kvinnor från Sydeuropa har de riskfyllda job-mest

Årben. 1990 arbetade exempelvis omkring 35 kvin-procent av
från Jugoslavien i industrin de svenskamot procentnorna sex av

kvinnorna.
Svenska och svenska kvinnor lever i parförhållandenmän som

har båda lägre sjukfrånvaro ensamstående. Så det inteän blandär
de flesta invandrargrupper. Medan svenska kvinnor med familj
har lägre sjukfrånvaro och sällan förtidspensioneradeär änmer
både ensamstående och frånskilda, så har gifta invandrarkvinnor
högre sjukfrånvaro ensamstående. deFör svenska kvinnornaän är
förklaringen troligen många arbetar deltid familjen kräveratt när

tid. Så tycks det inte i invandrarfamiljer. Kanske har in-mer vara
vandrare lever i parrelationer andra livsmål. deOm drömmersom

flytta tillbaka till hemlandet vill. de kanskeatt så mycketom spara
möjligt, och det kan framför allt kvinnan förpengar som ge en

arbetsbörda Invandrares hälsa och sociala förhållanden.stor
Socialstyrelsen 1994.
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vanligare med sjuk-detskäl tilltänkbaraflerfinns ärDet att
invandrare särbe-invandrare.bland Attfunktionshinderochdom
skäl. intearbetslivet Detidiskrimineras ärochhandlas är ett
infödda svenskarstödfårinvandrareheller givet att somsamma
får funktions-behålla det deoch kunnaarbetefåför ettettatt om

långtidssjuk-exempelvisvisar1994från årstudiehinder. attEn
och SydeuropaAsien, Afrikafrånmedborgareutländskaskrivna

andra lång-rehabiliteringyrkesinriktadmindrebetydligt änfår
med talaproblemde harOmtidssjukskrivna attstorapersoner.

arbetsförmedlingens ochfå deldemfördet svårtsvenska attär av
asylsö-arbetssökande.åtgärder för Dearbetsmarknadsinstitutets

har itill Sverigede kommerskadorharkande närpersoner som
hemland och får deti sittrehabiliteringfått någonaldrigsettstort

invandrings-uppehållstillstånd. Självapådehellerinte väntarnär
kulturensvenskasig till denochsituationen attstressen anpassa

ochbostadssegregeringliksomhälsa,tillocksåbidrar sämre
trångboddhet.

Främlingsfientlighet
flyktingar frånframför alltSverige,iFrämlingsfientligheten mot

där-trygghet ochmänniskorspåverkarländer,utomeuropeiska
bådediskrimineringförekommerhälsa. Det motockså derasmed

andra länder.frånfunktionshinder ochmed mot personerpersoner
delvis olikasigtvådeDiskrimineringen tarmot grupperna

avståndstagandebåda fallensig igrundardenuttryck, men
hur dis-kunskapingenfinnsfrämmande. Detdetfrån är omsom

människorsigavståndstagandetochkrimineringen motyttrar som
invandrarbakgrund.ochfunktionshinderbådehar
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skadorpsykiskaTrauma ger

hemland.mittpåmed blickenSverige,iinbaklängesgårJag
dit.tillbakaalltidjagkommerPå natten

land.från sittflytthaefterkänslorsina attbeskriverSå personen
desigbakomupplevelser närtraumatiskaharflyktingarMånga

ochpsykologisksakkunnigfårdeOmSverige.tillkommer
framtidaslippademmångakanbörjanfrånhjälppsykiatrisk av

dehjälpdenfårallaifrånlångtfunktionshinder,psykiska men
saknaridagaktiva ut-läkarededel ärbehöver. En stor somav

området.påbildning
flyktingarvanligtdetvisarstudier är attflera attfinnsDet som

vidstudiePTSD. Enstressyndrom,posttraumatisktkallatsåhar
område iinvandrartättöppenvårdsmottagning ipsykiatrisk etten

invandrarpatien-gällde 40detvisade procentStockholm att av
ochförvid Centrum trauma-gjorts tortyr-studieIterna. somen

PTSD.patienternahade 49Stockholm procentskadade i av
Läkartidningenhos kvinnor.hosvanligare änmänDiagnosen är

1998.13nr
kanStressyndromettill PTSD.orsakenviktigastedenTortyr är

livettillhotadblivithafängelsevistelse,följden attockså avvara
nyligenstudieandra. Ivåldbevittnatha motoch somenattav

25Stockholmstrakten procentikommuneri avgjorts uppgavtre
hadedeflyktingarna utsattskommunplacerade attnyanländade

flyk-tiotusentalsdetfinnsPsykiatriutredningenEnligtför tortyr.
krigsskadorfysiskaellerpsykiska tortyr,hartingar avmensom

dehjälpfår dende intelängeSåhändelser.traumatiskaandraoch
ochindividernaförbådekonsekvenserdetharbehöver enorma
brafungeraförmågamänniskorspåverkar attsamhället. Stressen

socialt.fungeraocharbetaföräldrar, attsom

sjukvårdakuttillRätt

Lands-sjukvård.kallad akutsåtillasylsökande har rättVuxna
scha-betalar demochsjukvården,för statenhartingen enansvar
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blonersättning för kostnaderna. För ansökerpersoner som om
uppehållstillstånd anhöriga får landstingen ingen statligsom er-
sättning. Vad akut bestäms landstingenär och läkarensom av av

behandlar Ofta det tidsfråga eftersomär mångasom personen. en
skador och sjukdomar förr eller blir akuta tillstånd desenare om
inte behandlas. Begränsningen sjukvård för asylsökande blirav

tydlig etisk och moralisk fråga det gäller mednären personer
funktionshinder. Habilitering och rehabilitering bedöms sällan

akut behandling. lyktingförläggningarnaF i aldrigärsom stort sett
anpassade för med funktionshinder, och så längepersoner man
bor kvar där sällan någon utredninggörs behov be-om ens av
handling, träning, sjukgymnastik, hjälpmedel Det kan inne-osv.
bära lever i flera år exempelvis hörapparatatt iutan väntanman
på uppehållstillstånd eller avvisningsbeslut. Ett förargument att
inte inleda behandling den kan till skadaär atten vara om perso-

sedan utvisas och behandlingen avbryts. Men i många fallnen tar
det flera år innan beslutet uppehållstillstånd eller avvisningom
kommer, och då skadar det oftast får någonintemer om personen
behandling.

Barn och ungdomar

Asylsökande barn under år ska enligt beslut ha tillarton rätt
sjukvård andra barn i Sverige. Rätten till sjukvård församma som

alla barn vistas i land också entydigt formulerad iär FN:settsom
barnkonvention. Men praktiken inte med teorin.stämmer Många
gånger får barn inte den habilitering eller de hjälpmedel de behö-

Orsaken ofta ansvarsfördelningenär otydlig, blandatt ärver. an-
mellan omsorgsnämnden och hälso-nat och sjukvårdsnämnden.

Både inom habiliteringen och den psykiatriska vården för barn
och ungdomar förekommer det asylsökande barn inte får hjälpatt
med hänvisning till de saknar de fyra sista siffrorna i sittatt per-

familjen inte har någon stadigvarande adress,attsonnummer, att
personalen inte har någon kunskap barn i den situationen ellerom
inte arbeta med tolk.är attvan

Bristen på samordning, djungeln regler och de nyanländaav
familjemas svårigheter hitta instans drabbar bådestora att rätt
barn med fysiska funktionshinder och barn behöver hjälp attsom
bearbeta traumatiska upplevelser. När barn har det svårt eller har
svåra upplevelser bakom sig behöver de hjälp. Barn kan fara illa

visa och det finns inteutan tidatt tillssymtom, de börjarväntaatt
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ofta sinförsakarfamiljerasylsökandeiBarnvisa egensymtom.
för demviktigastekänslor. Detsinautveckling gömmaattgenom
Insiktensituation.sinklarardesåföräldrarnaskydda attär att av

finnasmåstedetångest påsin sättethanterarbarnmångaattom
desåflyktingförläggning, när ettvarje attpersonalen påhos ser

uppgiftpsykologersochläkaressedanhjälp. Detbehöver ärbarn
hjäl-grundläggandebehöver. Denbarnenhjälpvilkenavgöraatt

upple-ochkänslorsinauttryckamöjlighetfåregeli attär attpen
berättardedetbarnenochmiljö, atti vetvelser att somtryggen

inteomgivningi barnensOmföräldrarna.skadakaninte vuxna
hanterademhjälperochtidigtproblem attbarnensupptäcker

hadetmåste attskolan utanofta göradetblirdem, senare,som
behövs.och dekunskapden somresurser

hjälp.ocksåbehöverupplevelsersvårahaftUngdomar som
detde plågassittbearbetastöd närfårde inte traumaOm att av

Ungdomarnapå någotdet sätt.de hantera annatmåstemest,som
sigderiskenochupplevelserna är tarförtiger stor attochgömmer

nåttungdomarnaNärkriminalitetochmissbrukiuttryck senare.
handläggningstider påMeddem.hjälpasvårtmycketdetdit attär

beslutet.eftertillmed hjälpendet integårår väntaattän ettmer
harskrivetentydigtochklartintefinnsDet an-somvemom

avtalharLandstingende behöver.vårddenfårbarnför attsvar
oklarheterna görasylsökande,försjukvårdenmed menstaten om

oacceptabeltDetvarandrastill ärhänvisaribland ansvar.att man
huvudmänsolikamellanhamnakandetpåbarn ansvar.sättetatt

ochsjukvårdenpersonal iocksåförsätteravtalenochReglerna
situationer.moraliskasvåraiomsorgen

rehabiliteringochstödförProjekt
Socialstyrel-kronorÅr miljoner50regeringenanslog1995 som

tortyrska-tillrehabiliteringstöd ochförprojekttillfördelatsen
metodutveckling,forskning,gälltharProjektenflyktingar.dade

gåttharanslagethälftenNästaninformationutbildning, avmm.
psyki-tilldelflyktingar,tortyrskadadeförspecialenhetertill en

till kommu-delmindreochtandvård,allmänsjukvård ochatri, en
konstaterarfördelningenredovisningsinhögskolor. Ioch avner

specifikaforskningfortfarande saknasdetSocialstyrelsen att om
metodutveck-ochforskningbådegällerdetNärfölj der tortyr.av

saknasbarn. Däremotgällerprojektmångafinns detling som
projektde 74tvåkvinnoperspektiv. Barahelt somnästan ett av
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fått handlar specifikt kvinnor. Det önskvärt ochärpengar om an-
geläget med projektansökningar handlar torterade ochsom om
svårt traumatiserade kvinnor, skriver Socialstyrelsen, delar utsom
projektmedel till och med år 1999.

Det har också inrättats allmännyttig ideell förening, Kans-en
liet för och traumaskadade, KANTT, där Socialstyrelsentortyr-
och Landstingsförbundet KANTT ska blandär in-parter. annat
formera följdverkningar och behandlingsmeto-tortyrom av om
der, undersöka den rehabilitering finns motsvararom som
behoven och personalen har den kunskap behövs.om som

De avvisassom

flestaDe söker asyl i Sverige avvisas. Om fickde hjälp attsom
bearbeta upplevelserna från hemlandet skulle det bli mindre ång-
estladdat för många återvända till hemlandet. Då skulle kanskeatt
inte så många välja det alternativet leva kvarsmärtsamma iatt
flykt och hålla sig gömda i Sverige.

Bland dem kvar i Sverige de fåttstannar trots att ettsom av-
visningsbeslut finns också människor med funktionshinder.
Landstingen enligt lag skyldiga allaär människor akutatt ge
sjukvård, kan kräva patienten betalar vad vården kostar.attmen

flestaDe har inte råd med det, och många vågar inte heller vända
sig till sjukhus därför de rädda bli avslöjade. Organi-ett äratt att
sationen Läkare i världen består läkare, barnmorskor ochav
sjuksköterskor på sin fritid sjukvård människorsom ger som
inte har vistas i landet. De använder olikarätt hjälpa.att sätt att
Personer med diabetes kan exempelvis få insulin någonattgenom

har diabetes lånar ut sitt och hämtar dubblaannan utsom namn,
doser från apoteket under tid. Läkare i världen bygger kontinu-en
erligt nätverk läkare med olika specialområden ditett deupp av
kan remittera patienter.

Sjukvårdspersonalen hanterar till sjukvård och behand-rätten
ling för människor i den här situationen olikapå före-Detsätt.
kommer människor saknar de fyra sista siffrornaatt i sittsom

inte får vård, särskilt det handlar insatsernärpersonnummer om
kostar mycket och måste redovisas. När det handlarsom pengar

enstaka besök har många förhållningssätt barn-om samma som
morskan Vi kansäger: några i veckan, detgott ta emotsom
kommer inga strida strömmar. På habiliteringscenter deklare-ett

klar policy: Vi frågar inte efter människor harrar man en om
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grunder. hän-ogiltiga Dethär pådeuppehållstillstånd eller ärom
inte de-barnhit medkommermänniskor ärocksåder ettatt som

debarnsläktingsmed sig någontagitde har näreftersomeget,ras
hjälper de barnvivi intebryrfly. Detfått chans att somoss om,

hjälp.behöver
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Livsvillkor

Utbildning
svenskatill detsigförhållerländerandrafrånmärmiskorHur

det,sigförståde harförutsättningarvilka attsamhället och
Detde har.situationsocialochutbildningvilkenpåmycketberor

ellerlandsbygdenfrånkommeroftastbetyder personenommer
flyktingarifrån. Mångakommerland hanvilketstorstadenfrån än

harutbildning. Deingenoch harlandsbygdfattigfrånkommer
ochutbildningsmöjligheterochsjukvårdbådefrånlångtlevt

bakgrun-med denmänniskorskriva. Förochläsaintekanmånga
derasochmyndigheternasamhället,svenskadetden represen-är

alltsåbehövssvårbegripliga. Det storochfrämmande entanter
från bådainlevelseförmåga närparterochöppenhet personen

tjänste-svenskochlandsbygdenirakiskaexempelvis denfrån en
funktions-vidstödfrågorviktigai så attska mötas gesomman

hinder.
ochutbildninghögharflyktingarmångaocksåfinnsDet som

industrisamhällen.västerländskaikulturenkännedomgod om
samhälletiplatsfå motsvararofta svårtde harMen att somen

hemlandet.iutbildningochbakgrundderas

Arbetslöshet

Nordenutanför ärländerfråninvandrareblandArbetslösheten
Skillnadernasvenskar. ärinföddablandhögretrettio änprocent

kom-harDekommer.människorvarifrånberoende på somstora
fåsvårasthar1990-talenoch attunder 1980-Sverigemit till ar-

invandrarebland ärarbetslöshettillAnledningarnabete.
svenskaikunskaper ärbristandeochLågkonjunkturvälkända.

påmed kravenofta intekompetensMänniskors stämmernågra.
bakgrundochkulturiOlikheternaarbetsmarknaden.svenskaden
svenskarinvandrareflerdiskriminering. Det äntillockså ärleder
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efter kompetens,inte får arbete de kan svenska ochtrots attsom
utbildning.har en

Invandrare med funktionshinder hör till dem har allra svå-som
få arbete. Många får inte något arbete därför derast att möteratt

dels frånför låga förväntningar, samhället, dels från sin nära om-
givning. på funktionshinderDen råder i många desyn som av
länder flyktingarna kommer ifrån innebär det inte för-attsom

med funktionshinder kan för sinväntas att taen person ansvar
försörjning. Många invandrare med funktionshinder tilltaregen

sig den på sig själva och förtidspension. Andraaccepterarsynen
sig bli Omhändertagnavill inte nöja med föräldrar, syskonatt av

försöker skaffaoch släkt, sig försörjning, lyckasutan en men
in och hålla sigändå inte komma kvar på arbetsmarknaden.

Invandrare har också svårare infödda svenskar med arbets-än
handikapp få del arbetsmarknadsåtgärder. alla registre-Avatt av

arbetshandikapprade med i april 1998 7,6 procentpersoner var
arbetslösa utomnordiska medborgare. baraMen 3,2 procent av
dem farms i så kallade handikappåtgärder, det vill löne-sägasom
bidrag eller offentligt skyddat arbete, invandrare. Invandrarevar
med arbetshandikapp får inte heller så kallade konjunkturbero-

oftaende åtgärder lika svenskar. slags konjunkturbero-Tvåsom
ende åtgärder dock vanligare bland invandrare blandänvar
svenskar, Eget-bidrag,nämligen Starta där drygt tio procent av
alla invandrare och kalladså Ami-åtgärd, där drygt åttavar pro-

invandrare.cent var

Introduktionsplaner

får statlig schablonersättning förKommunerna varje flyktingen
bosätter sig i kommunen under förutsättning det upprättasattsom

introduktionsplan.så kallad Introduktionsplanen ska blanden an-
syfta till arbete och utformas i samarbete med arbetsförmed-nat

lingen. Socialstyrelsens undersökning hur kommunerna stöderom
med funktionshinder och utländsk bakgrund visade attpersoner

kommunerna hade kalladså introduktionsplan förupprättat en
bara femton flyktingarna med funktionshinder. Förprocent av
många flyktingar med sjukdom eller funktionshinder får kommu-

form ersättning det finns läkarintyg ochettnerna en annan av om
rehabiliteringsplan. Anledningen till det finns två olikaatten er-

sättningsformer bland det inte förväntas invandrareär annat att att
med funktionshinder ska yrkesarbeta. Många skulle med all sä-
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arbetsmarknaden kommunernamöjligheter påkerhet få bättre om
upprättade introduktionsplaner för dem.idag In-oftare ävenän

lika föri själva verket minst viktigatroduktionsplanema är perso-
eftersom harfunktionshinder för andra, demed ännusomner

få arbete.svårare att

Ekonomi

infödda svenskar.länder tjänar mindrefrån andraMänniskor än
detLatinamerika, Afrika och Asien harfrånFlyktingar sämst

sextio underinkomster liggerekonomiskt. Deras procent svens-
ekonomin har samband med låg utbildning,dåligakarnas. Den

i svenska och stöd frånbristande kunskaperarbetslöshet, ett svagt
Tillsammans allt detta hälsoriskhuvudsamhället äröver taget. en

enskild människa.för varje
tjänade svenska i genomsnitt 160 000sedanfyra årFör män

tjänade kronor, svenskaInvandrannän 126 000året.kronor om
och invandrarkvinnor kronor.kronor 80 000106 000kvinnor

funktionshinder följerkvinnor och medmellanSkillnaderna män
inkomsterna för kvinnor respek-liknande Hurmönster. utett ser

funktionshinder och kommer från andra länderhartive män som
förmoda de mycket lägremåsteokänt, är änattär ge-men man

invandrarverki landet. Statens 1997.nomsnittet

vardagSlitsam

inföddalivsvillkor mångaInvandrares änär sätt sämre svens-
integrerade i sitt land.hårt med bli Dekars. Många sliter att nya

Invandrarfamiljer har dessutomoch ekonomi.har hälsasämre
stöd tillsvenskar få del samhälletssvårare inföddaän att av per-

ofta arbeten bådefunktionshinder. Invandrare harmed somsoner
och dålig lön. gäller båda könen,sliter hårt på krafterna Dettager

förvärvsarbetekvinnorna. Kvinnor har ochi synnerhet sommen
ofta alldeles förfamilj funktionshinder haroch dessutom ett en

arbetsbörda.tung
vardagen också föräldrar till barn medarbetsammaDen gör att

infödda föräldrarfunktionshinder kan ha svårare svenskaän att
extraarbete barnets funktionshinder kanorka med allt det som

förälder dels inte riktigt förstår varförinnebära. Om man som ens
dels dåligtbarn ska kroppen, rida, bada i bassäng harträna osv.,
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det svårt visa det intresse habiliterings-med tid och ork är att som
sig.personal ofta väntar

jämförfamiljer nöjer sig med lite hjälp. kanske sinadel DeEn
möjligheter till bra liv med det liv de skulle haftoch familjens ett

bott kvar i hemlandet. tacksamma hade hade De är över attom
fåtill Sverige och få hjälp och begär inte det stödfått komma att

till här. Tacksamheten blir hinder för fåde har möjlighet ett att
och borde ha. Många gånger det föräldrardet stöd de behöver är

funktionshinder inte använder de möjlighetertill barn med som
för får därför inte den hjälpsamhället erbjuder barnen. Barnen till

och stimulans de behöver.utveckling som
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Språksvårigheter

tillvända sigdet innebärsituationdenI attutsatta en myn-som
blirhjälp,för ansökadighet ännu utsattatt mer om manmanom

problemkankan svenska bra. Detoch inteinvandrare ettär vara
detMånga gångerSverige i många år.har bott i äräven om man

svenskkunskaperbedöma vilkaanställdaför deockså svårt att en
samtal bra,vardagligtkan klarabesökare har. En ett menperson

in påsamtalet kommeruttrycka sigförstå ochha svårt näratt
känslospråketförblirModersmåletområden.känslomässiga

språk hjälpligt. Sådet landetslärt sigdetlångt efter att nyaman
Förut kunde jagSverige i många år:bott ikvinnahär somsa en
svenska. SIOSockså gråta påkan jagspanska. Nugråta påbara

och 1998.SIH
grundhjälp påfrågorså viktigagällerI attmöten gesomsom

helt och fullt.förstå varandrafunktionshinder behöver parternaav
missförstånd på gång.det gånguppstårdagliga arbeteti detMen

Andrakan redasuppenbara ochmissförståndenIbland blir ut.
fastsamtalet går vidarebådagånger vet attparter manupp,ger

språk-fara medvarandra.förstått Enharriktigtinteman
stället för-kommunikationen ibristandedensvårigheterna är att

betraktar varandraoch bådakulturskillnadermedklaras parteratt
älva verketfrämmande de i är.änmersom

förstå detbarahandlar intekommunikationeniProblem attom
begreppen stårvad orden ochockså vetaattsägs, utan omsom

hem-varken färdtjänst,finns dethemländerflyktingarnasför. I
dettill börjansåeller personlig assistans,habilitering ärtjänst, en
påbegreppkommer hit. Mångademord förobegripliga som

inföddaockså förnaturligtvishandikappområdet kan vara nya
till skillnad frånde harfunktionshinder,fårsvenskar ett mensom

det svenskakunskapreferensram,flyktingarnykomna omenen
innebär.vad begreppenförstådet lättaresamhället, gör attsom

till dede ocksåinvandrat kännerdenskillnad frånTill myn-som
olika insatser.förhardigheter ansvarsom
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invandrareSvenska för

Undervisningen i svenska för invandrare, Sfi, ska det förstavara
in i det svenska samhället och arbetslivet.viktiga på vägsteget

undervisningen inte bra detta första vik-många fungerarFör som
för funktionshinder.tiga och särskilt inte med Isteg, personer en

med rörelsehinder inte delta i undervis-del fall kan personer ens
därför lokalerna otillgängliga. Andra deltar kanske iningen äratt

därförundervisningen, kan inte tillägna sig den de harattmen en
eller synskada och det saknas läroböcker, hjälp-hörselskada en

medel och pedagogiska Elever med läs- och skrivsvårig-resurser.
heter eller andra inlärningsproblem kan i regel inte heller

förväntas hatillgodogöra sig undervisningen. Lärarna inte någon
förkunskap vilken pedagogik kan lämpligsom vara personerom

med olika funktionshinder. har sällan tillgång till vidare-Lärarna
utbildning handledning.och

haftflyktingar traumatiska upplevelser innan deMånga som
Sverige behöver särskilt stöd i Sfi-undervisningen därförkom till

efter dessa påverkar deras förmåga lära.att stressen trauman att
också personligt, psykologiskt stödbehöver kanske ochDe vän-

Sfi-lärare, ofta fåder sig till sin de svenskarärsom en av som
nykomna flyktingar har kontakt med. lärarna blir det lättFör en
övermäktig situation, med klasser så det omöj-är ärattstorasom
ligt särskild uppmärksamhet elever behöverägnaatt extrasom
stöd.

sina hemländer har många människor fått lära sig försökaI att
dölja funktionshinder. flesta har inga hjälpmedel,sitt De och

fått diagnos på sin skada. vanligtmånga har aldrig Det ärens en
sin skada de kommer tillde inte något Sverigenärsägeratt om

därföroch ska lära sig svenska. har mycket svårt delta ochDe att
får tillfälle sigsällan i tala svenska. händer alltförDettränaatt att
ofta med funktionshinder läser både och tvåatt tusenpersoner en
timmar svenska tillägna sig särskilt mycket.utan att

Små Sfi-grupper för döva, synskadade och
hörselskadade

På flera håll i landet har bilda småprövat attman grupper av per-
funktionshindermed får lära sig svenska och annatsoner som

med hjälp lärare med specialkompetens. Sveriges dövas riks-av
förbunds folkhögskola i Västanvik i Leksand har kurser i bland
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svenskt teckenspråk, svenska och samhällskunskapannat för döva
invandrare. De sedan vill kan fortsätta studera folkhög-påsom
skolans allmänna kurs.

Vid stiftelsen Brukarhuset i Stockholm kan blinda och synska-
dade invandrare lära sig bland svenska och punktskrift ochannat
få kunskap det svenska samhället. Just pågår projektom ettnu
med ambitionen några elever efter utbildningen skaatt kunna ar-
beta kulturförmedlare mellan synskadade landsmän och detsom
svenska samhället.

Arbetsmarknadsinstitutet i Eslöv har ordnat kurser där hörsel-
skadade från Sverige och andra länder studerat svenska,personer
matematik, engelska och samhällskunskap. De har också lärt sig

del teckenspråk och fått kunskap hörselskador och deten om om
stöd finns i samhället. Deltagarna kunde också få psyko-som
logisk hjälp bearbeta traumatiska upplevelser frånatt hemlandet.
De kom från andra länder hade varit i Sverige i minstsom ett par
år och kunde alltså del svenska, inte tillräckligt för fåen attmen

arbete. Grupperna har bestått cirka tioett elever, hälften föddaav
i Sverige och hälften från andra länder. Det naturligtvis storavar
skillnader i kunskaper i svenska mellan dem hade svenskasom

modersmål och dem korn från andra länder.som som
Förkunskaperna skilde sig mycket i invandrargruppen.även
Detta löste individualisera undervisningen.att Kur-man genom

36 veckor lång och följdes några veckors vägledningsen var av
och arbetsprövning. Idag har hälften deltagarnanästan arbeteav
och flera studerar.

De nämnda exempel på fungerande undervisningtre för döva,
synskadade och hörselskadade skulle kunna användaspersoner

inspiration och modell för undervisning vänder sig tillsom som
med andra funktionshinder.ävenpersoner

Information på andra språk

Idag har Sverige ganska lång tradition skriven samhällsin-en av
formation. Medborgarna vid få informationär och majo-attVana
riteten har den kunskap behövs för informationatt ta emotsom

adekvat och användbar förär dem, antingen den kommersom
broschyr i brevlådan, i tidningarna eller finns isom som annons

Ändåpå vårdcentralen.väntrummet det svårt för mångaär fåatt
del den information de behöver. Trots informationsansvaretav att

fastslaget och betonat iblandär socialtjänstlagen och LSSannat
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informa-värdefullaofta får denmänniskorsigvisar det mestatt
andra människorhandikapporganisationerna ochtionen genom

funktionshinder.med
både behovenandra länderfrånkommerFör ärsompersoner

förtill informationfå tillgångproblemenochinformation attav
i regel intesvenskar. Invandrareför infödda ärdet änstörremesta

svensk medkänner ingenhandikapporganisation,medlemmar i en
telefonen föranvändaoch kan intefunktionshinder attsamma

myndigheterna påansvarigahos desig fram sättfråga samma
intesvenska. Många läserobehindradtalarkan om mansom man

kompliceradehandlarsärskilt intesvenska, ämnentext som om
kan inte läsa påsvårtillgänglig svenska. Mångaskriven påoch är

information ellerfå muntligmåsteheller,språksitt utaneget
funktionshin-finns fleraläsa.anhörig med Dethjälp någon attav

informationen intekommunikationshandikappder blir närsom
hörselskada, dövhet,exempelvismedInvandrare syn-anpassas.

dyslexispråkstörningar ellertal- ochutvecklingsstörning,skada,
dubbeltför inte bliinformationtillrättalagdsärskiltbehöver att

regel-aldrig utvecklats någotspråk har detvissahandikappade. I
tider och deförbjudna i långade varitdärförskriftspråk atträtt
huvudspråk harsådantbara talarmänniskor över tagetettsom

tradition.skriftspråkligingen
skriven informa-invandrare medmed nåproblemenMen att

skriftligförevändning för intefår inte översättation attvara en
tydlig, förklarandebehövsinvandrarspråken. Dettillinformation

förfinnsdet stödinformationlättillgängligoch personersomom
ska ringaockså framgårfunktionshinder, där detmed vart man

detframställsinformationennågot. Närfrågabehöver ärom man
kunskapharmedtillsammansarbetavärdefullt att personer som

för. Vissa före-skamaterialetspråkgruppden översättassomom
särskild kommentar påbehövakan kanskeeller begreppteelser en

för läsarna.bli begripligaspråk forvissa att
för insats har ocksåharmyndighetDen ansvarensom ansvar

detfår den finns.insatsen Närkan behövaför alla attvetaatt som
skriftlig information detvidgäller sär-ärär ovanapersoner som

räcker inte detdistribueras. Detinformationenskilt viktigt hur att
på apoteket ellerpå sjukhuset,ibroschyrerligger väntrummet

informationen ska helst överläm-skrivnaförsäkringskassan. Den
muntlig förklaring.medtillsammans ennas

lättillgänglig skriven in-samhällsinformation inte baraGod är
exempelvis lyhörda tjänstemänocksåhandlarformation. Det om

förstå för densig in i vad kan svårtförsöker leva attsom varasom
också viktigt defrån land.kommer Det är attannatett somsom
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arbetar i växeln hos myndigheterna talar sakta och tydligt och
hjälper till lite de talar med någonnär osäker påextra ärsom
svenska.

Kommunernas information

Socialstyrelsen har granskat kommunernas stöd till medpersoner
invandrarbakgrund och funktionshinder. Studien visar att var
femte kommun, 16 76, hade producerat information social-av om

Åttaänstlagen på något språk svenska. kommunerän hadeannat
information till finska och arabiska, kommuneröversatt tillsex

spanska och fyra till engelska. Ytterligare tio språk farms
representerade. kommunerFyra hade haft informationsmöten hos
invandrarorganisationer och hos handikapporganisationer.en

tioBara kommunerna hade informeratprocent svaratav som
skriftligt LSS på något språk svenska. Flera arbetadeänannatom
just med framställa infonnation. 35 hade informeratatt procent
invandrare LSS på andra Mer hälften de kommunersätt. änom av

hade informerat hade haft informationsmöten i invandraror-som
ganisationema. Socialstyrelsen 1998.

18-60512





och ungdomarBarn

Skolan

mycketDet i den svenska skolan främmandeär och svår-ärsom
begripligt för nykomna elever från andra kulturer och framför allt
för deras föräldrar. de flestaI länder skolan auktoritär iär änmer
Sverige. Den svenska ambitionen betrakta föräldrarnaatt som
samarbetspartners, försöka dem delaktiga i skolarbetet,göraatt är
till exempel främmande för många. När lärare frågar föräld-en

något skolans arbete kan de lätt uppfatta det lä-attrarna om som
inte kan sitt jobb.raren

Antalet elever inskrivna i Särskolan har ökat drastisktärsom
på år. Bland de inskrivna tycks invandrarbarnen på mångasenare
håll klart överrepresenterade. möjligEn förklaring är attvara
grundskolan inte har tillräckliga för hjälpa barn medattresurser
inlärningssvârigheter. Barn med olika problem skrivs in i särsko-
lan för få tillgång till de särskilda och den kompetensatt resurser

finns där, de inte har utvecklingsstörning.även Försom om en
barn har svårigheter med det svenska språket andrautöversom
svårigheter blir särskolan kanske i dagens skola medutvägen
minskande resurser.

Modersmålsundervisning, tidigare kallades hemspråksun-som
dervisning, finns i särskolans läroplan, det många eleverärmen
med invandrarbakgrund och utvecklingsstörning eller autism som
inte får del den. femtedelBara de elever i särskolanav en av som

berättigade till modersmålsundervisningär deltar. Motsvarande
siffra i grundskolan ungefär hälften. Ofta bedömerär både lärare
och föräldrar särskoleeleven inte klarar modersmålsunder-att av
visningen det andra skolarbetet.utöver Att sitt modersmålträna
kan också tyckas onödigt inte kan tala, det finnsom man men
viktiga det Barnen behöver föräldrarnassynsättet.argument mot

Ävenspråk, det språk talas hemma. de inte kan tala harsom som
glädje språket, både för identiteten och kommunikationen.av

Modersmålslärarnas arbetsvillkor har brister, särskilt detnär
gäller elever med funktionshinder. Den ska undervisa ettsom
barn med funktionshinder behöver vidareutbildning, harmen
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fåexempelvisklasslärarenmöjlighetersällan ut-attsomsamma
funktionshin-finns olikakunskapscenterbildning på de omsom

der.
logopedstödbehöverfunktionshindermedbarnMånga mer av

allvarligtsärskiltkan detinvandrarbarnfår idag. Fördeän vara
oftaspråksvårigheternaeftersomträningendenmisteatt om

eller tal-språkstömingareventuellakomplikationblir utöveren
invandrar-iblanduppstårproblem ärstörningar. Ett attannat som

harhörselskadade,döva,till barnföräldrar är gravtsom
motståndharutvecklingsstörningellertalsvårigheter mot attett

teckenspråk.siglära

föräldrarochtill barnför stödProjekt
finnsskolan, SIH,handikappfrågor iförinstitutVid Statens en

funktionshinder. Hanmedinvandrareleverforkonsulent sam-
handled-råd ochkonsulenterövrigamedarbetar SIH:s samt ger

kulturskillnader. SIHföreläsningarochinformationning, om
medinvandrareleverförsärskilda läromedelocksåproducerar

funktionshinder.
invandrarorgani-förSamarbetsorganmed SIOS,Tillsammans

och in-handikapporganisationerenskildaochSverige,sationer i
förprojektgenomförthar SIHvandrarorganisationer attstortett

och de-funktionshindermedinvandrarelevertillstödetförbättra
haft ambitio-och haravslutades 1998Projektetfamiljer. manras

ochhandikapporganisationermellansamarbeteskapa ettattnen
myndigheter harmedTillsammansinvandrarorganisationer. man

funktionshinder.medbarninvandrarfamiljer medförsökt nå
med någonkontaktVarkenisolerade och harfamiljerMånga är

invandrarorganisation.ellerhandikapporganisation
till-främst LSS,föräldrar,förordnat kurserharProjektet om

kommun-Stockholms län,iFöräldrautbildningenmedsammans
invandrarbarn ifunktionshindradeförsamarbetsgruppens

Malmö.i lungdomshabiliteringenochochGöteborg Barn-
någraolika språk.på åtta Försådana kurserordnadesStockholm

med informationförsta kursendenföljthar omuppmangrupper
kundeönskat. projektetföräldrarna Ifrågorspeciella mansom

detinvandrarföräldrar,svårt nådetkonstatera attär attatt men
på fa-inbjudandels skickarochändå går enträgenär enmanom

hurmed kursen ochsyftetoch förklarardels ringerspråk,miljens
fanns ocksåkursdeltagarnaBlandupplagd.den är personer som



talade god svenska, ändå behövde få viktig information påmen
sitt språk och, vilket minst lika värdefullt, behövde fåeget var
tala med andra föräldrar från sitt ursprungsland. Efter projektet
har det bildats samtalsgrupp för Spansktalandeen mammor.

Parallellt med kurserna för föräldrar har SIOS och SIH i sitt
projekt ordnat utbildning på funktionshinder i andraom synen
länder för personal i skolan och Man konstaterar attomsorgen.
föräldrautbildningen och vidareutbildningen för personalen har
kompletterat varandra och förstärkt varandras effekter.

Tillsammans med Sigtuna kommun och Föräldrautbildningen i
Stockholms län har också genomförtSIH projekt for för-ett att
bättra skolans och läramas förståelse för invandrarfamiljers situa-
tion och för deras på funktionshinder. Projektet framförharsyn
allt ordnat och tillfällen till samtal mellan skolan och för-möten
äldrarna och därigenom gjort det lättare för föräldrarna delatt ta

både skolans arbete och samhällets stöd.av

få bliAtt vuxen

Människor med funktionshinder har bestämmarätt attsamma
sitt liv, och delta i samhällslivet andra männi-över eget att som

skor. ska den grundläggandeDetta i samhällets ochvara synen
omgivningens bemötande. Enligt svensk funktionshinderpåsyn
betyder det barn och fåungdomar ska utveckla sin integritetatt

sin förmåga fatta beslut och sina förutsättningarsamt att attegna
leva utåtriktat liv. kolliderarDenna ibland med invandrar-ett syn
familjers dels på barnuppfostran, dels på funktionshinder.syn

ungdomar och med funktionshinder fårBarn, inte alltid detvuxna
de forbehöver nå integritet, jämlikhet och självbe-utrymme att

stämmande. Beskydd blir lätt överbeskydd, baksida föräld-en av
omtanke. händer iDet svenska familj också, tendensenrars er men

förstärks lätt barn ska och bli inär växa ettens upp vuxen sam-
hälle där känner sig osäker förälder. flickorSärskilt ochman som
kvinnor kan få för aktivt liv mycket beskuret,utrymmet ett eget
både på grund sitt kön funktionshinder.och sittav

Många barn och ungdomar med funktionshinder är ensamma
på fritiden. gällerDet barn med svenska föräldrar, det tycksmen
gälla för barn, föräldrar kommer från andra länder.ännu mer vars

låta utomståendeAtt hand barn känns främ-tapersoner om ens
mande för många. Jämfört med svenska familjer det få invand-är
rarfamiljer använder korttidshem, kontaktperson,som



inne-kolonivistelser och andra insatserläger,avlösarservice, som
Föräldrarnaföräldrarna kort tid.lämnarbarnenbär äratt en

barnen de självahandfrågor:och ställer Vemosäkra närtar om
med barnet skyddarkommunicera Vemnågonmedinte Kanär

flickabarnetför något Ominte råkarså detbarnet är ärutatt en
personal. Föräld-det finns manligkomplikationdet också omen

själva fåroch föräldrarnafår avståbarnetgör attattrarnas oro
vilketha det bra hos andra,barn kanderasfärre tillfällen attatt se

tanken deras barn skavänja sig viddemhjälpaskulle kunna attatt
släppaFöräldrarnas svårigheterålder.hemifrån iflytta attvuxen

funk-inställningenmedharbarniväg sina göra att ettatt
ocksådet harangelägenhet. Menfamiljensbarationshinder är
famil-få lämnabehovpå barnsmed hursamband attavman ser

då och då. Ettupplevelserjämnåriga och halära kännajen, egna
hemifrån förränflyttarintetraditionenhinder är attannat man

kvinnor.synnerhet integifter sig, iman
oftafamiljerna dettapersonalsvensk ärFör möter ensom

hävda denska personalenihärdigtfråga.komplicerad Hur
oberoende,begreppförklararsvenska synen Hur man som

situa-det givetvillkor Ochsjälvständighet och lika är att-
personalen försökerför denblir bättretionen omunga personen

inteförhålla sig påföräldrarnaförmå överens-sättettatt som
försöker arbeta medAnställdatraditionderasmedstämmer som

detmedvetna hur lättocksåvidsynthetförståelse och är attär om
modernare ochdet svenskahävdaoreflekterat synsättet äratt

andra.bättre än

ungdomarför dövaDilemma

skaffar sigfunktionshinderinvandrarungdomar meddelEn ett
förhållningssättsig svensktfamiljen och tillutanförliv etttareget

leda till de intekanfunktionshinder och Dettill attannat. som
frånfamiljen har med sigkulturdel densina syskon tar somav

kan detgäller döva ungdomarexempelvishemlandet. detNär re-
för både ungdo-blir svårt hanteraavståndsultera i attett som

lär sigDanielsson, 1991.föräldrar Barnenoch derasmarna
bland dövafår ofta stark tillhörighetteckenspråk ochsvenskt en

döva ungdo-teckenspråkskunniga hörande svenskar. Mångaoch
veckorna förstad föräldrarna underbor i än attannanenmar

familjenför döva och kontakten medgymnasiumkunna gå på ett
bligäller flickor kan detta svårSärskilt detblir mindre. när en
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konflikt för invandrarfamiljer. Traditionen väljaatt partneren
och religioneninom den till sitt barn kan också bliegna gruppen

handlar dövkonfliktfylld det människa har sinnär om en ung som
och sitt språk i den svenska dövkulturen.identitet

döv flickaSå här berättar sju år hon kom tillnären som var
Sverigeoch hon intervjuades:i tjugoårsåldern när

Jag har bara svenska kan bli jobbigt medDetvänner.nästan
villmina föräldrars krav. Jag gå och ha kul, samtidigtut men

vill mig väl.förstår jag dem. känner jag jagDe Men attnu
själv kan skiljautvecklar mig och å vad och fel.är rättsom

följa mina föräldrars ultur. blir devill Då glada ochJag gärna
mig. mycket tacksamstolta Jag minär överöver att togpap agmför ska fåtill Sverige jag bra skolutbildning. viattoss

hade bott kvar i Marocko skulle jag inte ha utvecklats som
fram börja och bilda familj.människa. arbetaJag emot attser

kan svenskt teckenspråk och kan kommuniceraHennes mamma
med sina två döva döttrar, ändå:sägermen

och vi inte nöjda med döva flickorsVi muslimer våraärär
inte riktigt hur ileva. vår kultur. döv-De Igörsätt att vet man

får de lära sig mycket det svenska samhället. harskolan Deom
ska informerahemspråkslärare dem vår kultur,som om menen

hörande barn medvetna dendet räcker inte. Våra är mer om
muslimska kulturen, eftersom de kan information påta emot

sätt. Danielsson, 1991.Lett annat

invandrares situation speciell jämfört med andraDöva är
funktionshindrade invandrares eftersom de språklig mi-utgör en

får kontakt med andra ochnoritet. Om de döva lär sigpersoner
fårdet svenska teckenspråket de självklar tillhörighet. deOmen

däremot inte får kontakt med döva de kommit hitnärpersoner
kan de bli mycket isolerade. Många har inte lärt sig något tecken-
språk alls i hemlandet. många länder det långtifrån självklartI är

familjer med döv medlem lär sig teckenspråk.att en
Louise Danielsson konstaterar i sin Att invand-rapport vara

och döv dubbel utmaning gemenskapen och identi-attrare en-
fikationen med döva svenskar i regel blir viktigare för döva
invandrare deras etniska och religiösa Det alltsåän ärursprung.
viktigt för döva invandrare fortså möjligt få kontakt medatt som
döva i Personal flyktingförläggningarSverige. på behö-personer

ha kunskap detta och hur de ska hjälpa till med denvetaomver
kontakten.
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Kulturkrockar och kulturmöten

från andra länder anställda på myndigheterNär möterpersoner
missförstånd och kommunikationen blir oftauppstår det lätt

komplicerad. bemötandet från myndigheterna och sjukvårdenNär
oftablir bra beror det naturligtvis på språksvårigheter.inte Men

också mycket ofta på besökaren och tjänstemannendet beror att
olika kunskap och uppfattning det de talar harhar helt Deom om.

tradition och religion, och därmed olikaolika kultur, påsyn sam-
familjen, könsrollerna och intehället, myndigheter, minst på

funktionshinder.
Stockholms län, där del landets invandrare bor,I stor ta-en av

Ävenlas hundra olika språk. kulturema hos mångaän ommer
språkgrupper i exempelvis mellanöstern har drag,gemensamma

mångfald traditionerdet ändå ochså synsättär en av som exem-
särskolan och tjänstemän i kommunen,pelvis lärare i omsorgen,

kansjukvården och på försäkringskassan i sitt arbete. Ingenmöta
kunskap olikaanställd kan ha alla traditioner.om

interkulturelltEtt synsätt

med invandrare med funktionshinder förhållningssättetI ärmötet
enskilda kulturer. Förhållningssättetviktigare kunskapenän om

olika, några talar ha interkulturelltbenämns att ett synsätt, enom
insikt kulturkrockar, andra kallar detkulturell dialog eller om

kulturmöteskunskap, tanken densamma: nödvändigtDetär ärmen
det svenska påmedveten även sättetatt att attvara om se exem-

sin grund tradition Kultu-pelvis funktionshinder har i och kultur.
rella skillnader blir tydliga i på funktionshinder och i vårsynen
uppfattning individen och samhället, sjukdom, integritetom om
och människovärde.

nödvändigt ha öppenhet andra förDet är synsättatt gentemot
inte betrakta sig själv och sin arbetsplats företrädare föratt som
kulturneutral verksamhet. boken Exotiskt eller oetiskt därlen
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vårdpersonal intervjuas sitt arbete med invandrarpatienterom
skriver Karin och Runfors:Lövgren Ann

Fram mellan det objektivt riktiga och det orik-mötentonar
tiga. anställdas uppfattningar blir lätt kulturlösaDe sjukvårds-
kunskaper medan invandra atienternas uppfattningar kanföipiegadeframstå felaktiga och eller utslag tradi-som som av
tioner vi i vårt industrialiserade samhälle förlorat.

interkulturellt innebärEtt försökersynsätt mötaatt män-man
förutfattadeniskor meningar. lyfter fram likheterMan ochutan

förklarar olikheter. Man inte människor från andra länderser som
medveten från Kurdistanärutan atten grupp, om en person som

har bott i Sverige i några år har med inföddagemensamtmer
svenskar med just kommit från Somalia. Manän en person som
frågar till exempel: Hur på detta i ditt hemland ellerser man
Hur skulle du ha gjort du hade bott kvar i ditt land Mångaom
offentliganställda människor med funktionshinder ochmötersom

kunnat konstateraderas anhöriga har den öppenhet ochatt sortens
och bättre samarbete.respekt kontaktger

Individuell och milj örelaterad handikappsyn
de flesta flyktingarländer de kommer frånI betraktas funk-som

tionshinder individuell fråga, medan den svenska handi-som en
kappsynen idag miljörelaterad. individuellaDen gårär mer synen

på problemet ligger hos individen och eller mindreärut att mer
villstatiskt, det skada eller sjukdom antingenkan botassäga en

helt, eller också intekan mycket situationen.göraman
officiella svenska funktionshinderDen betonar rela-synen

tionen mellan miljön och människors funktionshinder. Samhället
ha för minska människors handikappattanses ansvar genom

bland stöd, habilitering och anpassning. Samhällen harannat som
miljörelaterad på funktionshinder och betonar samhälletsen syn

samtidigt individinriktade. individensDetär är rättansvar mer
hävdas, till integritet, självbestämmande och obero-rättensom

ende familjen. Samhällen har individuell pågentemot som en syn
funktionshinder gruppinriktade. Gruppens, familjens ochär mer
släktens sammanhållning och heder viktig. Familjen mycketär är
beroende individen, och individen familjen. familje-Det ärav av
medlemmarnas plikt hjälpa varandra. länder därI samhälletatt
inte något för medborgarna till exempel vid sjukdomtar ansvar
och funktionshinder detta självklarhet och trygghet.är en en
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därförinvandrarfamiljer det självklart denmångaI är att som
funktionshinder ska få vård och försörjning föräldrarnahar ett av

och deras familjer. betyderi livet syskonen Detoch attsenare av
funktionshinder blir Omhändertagna, denmed attmenpersoner

ofta blir lidande. strider denutvecklingen Dettapersonliga mot
varje människa har till integritet ochsvenska där rätt attsynen

och leva sitt liv.föräldrarnalämna egetvuxensom
Även för anhörighar familjen medi Sverige ett stort ansvar en

välfärdssamhällen det svenska har detfunktionshinder, imen som
och politiska förutsättningar utvecklafunnits ekonomiska att en

församhället har grundläggandeettatt ansvarsyn omgemensam
funktionshinder, skamedalla medborgare, ävenatt personer

dock ganskadelaktiga i samhällslivet. Denkunna ärsynenvara
svårerövrad. finns skäl minnas detoch den har varit Det attny,

invandrade på funktionshinder ochmöternär personers synman
historien institutioner försvenskapå samhällets Den omansvar.

funktionshinder exempelvis inte ärorik.med olika slagsbarn är
allt för barnen pålades ide börjadeNär stängas stort sett ansvar
kvar innan samhälletfortfarande långtföräldrarna. Och det är tar

behövs förtillgänglighet och anpassningför den attsomansvar
helt delaktiga.funktionshinder ska kunnamänniskor med vara

i SverigeOberoendet viktigt

statiskt, individuellt problemfunktionshinderpåSynen ettsom
och med svenska insatser.med den svenska Ha-kolliderar synen

hjälpmedel, bostadsanpassning,rehabilitering,bilitering, person-
gruppbostäder ochkorttidshem, avlösarservice,assistent,lig en

syftar till minska konsekvensernaandra stödformerrad att av
funktionshinder och det möjligt levamänniskors göra att ett

människor från andra länder,och bra liv. Mångasjälvständigt
med låg utbildning, behöver tid på sigframför allt att tapersoner

finns mycket i deras traditionsig den ambitionen.till Det som
insatserna.talar utnyttjaemot att

exempelvis, funktionshindret synligt, och detHjälpmedel, gör
den svenska traditionen denför många Isvårt ärär att acceptera.

för orientera ochkäppen hjälpmedel kunna sig sigvita ett att ta
hand. oberoende andra männi-fram på Käppen ettegen ger av

självklar enligt det svenskaskor, vinst Mensynsättet.en om en
låter synskadad familjemedlemfamilj från mellanöstern uten

käpp de oroliga det ska uppfattashand med vitpå är att somegen
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honomde inte vill hjälpa eller henne. frånEn Iran villeatt man
inte hans synskadade hustru skulle använda ledsagarservice.att
Du har oss, han. hon stod på sig eftersomMen hon intesa
ville beroende familjen nödvändigt. vissteHonänav mervara

de inte alltid hade tid hjälpa henne han behövde hjälp.närattatt

eller psykologenImamen

förståPsykologens och kuratorns roll svår för mångaär att som
från andra länder. Tanken vända sig tillkommer att utom-en

med svårigheter och funderingar främmande.stående ärperson
Sådant hand i familjen eller talar med prästen,tar man om om

medicimnannen. Religionenimamen eller och den religiösa före-
trädaren centrala i många människors liv sedan de flyttatär även

i familjen får funktionshindertill Sverige. någon detNär ärett
självklart gå till sin för få vägledning. Det gällerpräst att sär-att
skilt människor med låg utbildning och stark religiositet, men

för många högutbildade ritualen och den religiösa före-även är
trädarens ord viktiga i svåra skeden.

muslimsk familj får barn med funktionshinder kanEn ettsom
hämta trygghet och stöd både hos imamen och på habiliteringen.
Båda viktiga delar deras liv, och det skulle med säkerhetär av

för dem hitta sammanhang och kontinuitet för livetlättare attvara
delarna inte åtskilda. värde-i Sverige de två så Detom var vore

fullt för dem lokala svenska myndigheter och invandrargrup-om
företrädare hade kontakt förreligiösa med varandra attpernas

samtala på funktionshinder och sjukdom, individen ochsynenom
familj beroende och oberoende mm.

invandrares hemländer psykologermånga bara tillgängligaI är
människor i storstäderna.för rika När flytt till Sve-personer som

får med psykolog eller kuratorrige kontakt i exempelvis sjuk-en
vården, habiliteringen eller rehabiliteringen behöver de få veta
vilka arbetsuppgifter psykologen eller kuratorn har och derasvad

Äventystnadsplikt innebär. sjukgymnasters, arbetsterapeuters och
logopeders roller och arbetsuppgifter kan svåra begripaattvara
för människor aldrig hört begreppen.som ens
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träningochLek

förklarasbehövasvenskar kaninföddaförbekantMycket ärsom
traditionen. mångamed Ilandfrånkommerdenför ett annansom

i vår delbarns lekpåexempeltill änharländer synen annanman
utveckling ochlekensjälvklartintevärlden. Det är att somseav

lekenanvändsutvecklingen. SverigeIverktyg i denleksaker som
verkakanhabilitering, någotinslag i barnsviktigtett somsom

förRehabiliteringländer.från andraföräldrarobegripligt för
förbesynnerligtverkakan ocksårörelsehindermed perso-vuxna

med jordbrukarbetatlandsbygden och harfrånkommersomner
sådantdag.rörelser varje Iallsidigaikroppenoch ettanvänt

skadad ochellerblir sjuksjukvårdsökersamhälle när manman
kan hatids vila. Manordineraskaläkarensigförväntar att en

kroppsrörel-speciellafriskareskulle bliförståsvårt attatt avman
ser.

privatochPersonligt
utveckla såinvandrareför mångafrämmandeockså attDet är en

för myndighetermedkontaktpersonligoch representanternära
särskilt iskeri Sverige. Detkangångermångade göra ex-som

träf-specialsjukvården därochbarnhabiliteringenempelvis man
talafår stödhar det,hurofta, berättarpersonalen attfar omman

eller sjukgymnas-kuratornEfterkänslorsina ett tag manserosv.
svenska tjänste-har berättatdärför ingen attvän, attten som en
frågor försökeroch socialamed vård,arbetarmän omsorgsom

professionalitetenidet ingårprivata,intepersonliga attmenvara
Invandrare, blirbliinteempati,ochvisa vän.värmeatt sommen

bjuder kan-svenskmedkontakthaglada näraöver att person,en
fårförvirrade deochoch blir ledsnasin kurator närske hem ett

tack tillvänligt nej svar.

tidkräverbemötandeGott

ochmyndigheternasmellankommunikationenI representanter
inte barafunktionshinder handlar detmedinvandrare över-attom

inteproblem ocksåspråk till Ettfrån är attett annat.sätta ett man
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har begrepps- och tankevärldar. förstaDet be-gemensamma som
hövs för överbrygga den klyftan och få kommunikationatt ochen

bemötande tid. Ett samtal med frånett gott är ett annaten person
land måste ofta få längre tid samtal med inföddta än ett en
svensk. Särskilt har kommit till Sverige nyligen kanom personen
det behövas flera där tjänstemännen i lugn och förklararmöten ro
sin roll och sitt arbete.

Samtala tolkgenom

Många gånger det nödvändigt använda tolk.är I Stockholmsatt
läns omsorgsnämnd får alla anställda utbildning i användaatt
tolk. får bland informationDe de aldrig ska användaannat attom
anhöriga tolk. Det händer då och då människor vill fåattsom
tolkhjälp familjen,någon i eftersom frågor funktions-av men om
hinder ofta berör det djupt personliga det, åtminstone medär
svenskt bäst använda utomstående tolksynsätt, medatt tyst-en
nadsplikt. Det trygghet för båda alltstörre parter attger om som

blir tolkat. denI nämnda studien, där sjukvårdspersonalsägs in-
tervjuas med patienter från andra länder, mångamöten sägerom

de intervjuade det finns risk det de anställda villatt attav som
förmedla till patienten vinklas och förändras släkting tol-om en
kar.

Infonnationen kan svår för anhörig översättaattvara en om
den innehåller saker tabu tala patientens ochär attsom om ur
den anhöriges synvinkel eller på andra kommer i konfliktsätt
med deras Om tolk frågar de härsynsätt. känsligaen om- - -sakerna atientema alltid. Men med anhöri tolk vetsvarar en

inte den anhörige inte frågarär leretman om som e som
kanske inte berättar vad patienten svarade.
Lövgren, ochK Runfors, A,l993

intervjuasDe i studien betonar också det viktigtäratt attsom
förklara för både patienten och släktingen varför behöverman en
yrkestolk. Den anhörige ska inte behöva känna sig diskvalifice-
rad.

flestaDe de intervjuade ansåg professionella tolkaratt ärav
Ändåskickliga. tyckte några tolkarnas översättningar iblandatt

verkar innehålla budskap längre eller kortare jämförtär medsom
det de själva eller de har Några tycktemöter sagt.som personen
också tolkarna ibland har kulturellt filter budskapetatt ett som

igenom. När det gäller tolkuppdrag har med funk-passerar som
tionshinder kan detta kulturella filtergöra exempelvisatt attvara
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samhälletsmedhandikappsyn,med svenskbekanttolken inte är
används imed de begreppstöd ellerförorganisation att somge

höguttrycks ifunktionshindermedpåSverige. Synen personer
i svenskinsatttolk inteordvalet. För ärgrad somengenom
0rd ellerkompliceratkan det översättahandikappsyn ettattvara

tolkarvärdering. Denochvalörmed rätträtt somett resonemang
bety-det harexempelvisskaspanskasvenska ochmellan veta att

discapacitadosminusválidos ellerbegreppetväljdelse erom man
länderfunktionshinder. Mångamedtalarnär personeromman

före-ochsvenska begreppentill demotsvarigheternågrahar inte
språk inte hel-och då har landetshandikappområdetteelserna på

barasitt problemiblandlöserord. Tolkarnågra attler genom
ha-försäkringskassa,för begreppordensvenskaanvända de som

tolkhj älpfårinvandrarenbetydereller LSS. Detbilitering att som
informationfårkanske aldrig någonorden,svenskasig delär men

neutral, tolkatolksedgodför.orden står Detvad attär att varaom
vilket kankommentarer,någrainteochdet görasågs egnasom

förklara nå-försökatolkar väljerMånga närdilemma.bli attett
verkar förstå.inteparternagon av

samtalförtroendefulltförförutsättningar ärskapaFör ettatt
besö-tolk från denönskemålrespekteranödvändigtdet att om

kvinnligkanske havillkvinnamuslimskEnkande enpersonen.
Önskemålen kansamtalet.beslöjad underslippaförtolk, att vara

språktalarbakgrund. tolkEnpolitiskdirektockså ha sammasom
hemlandet.fiende i Attbetraktaskansketillhör somgrupp somen

kompli-också hakanfråntolkanvända egen grupppersonensen
vilja berättaoch intehämmadekänna sigMänniskor kankationer.

kommer fråntolkenhemsituationellersjukdomsinallt omom
deträdslaIbland finns detinvandrargrupp. attderas manenegen

tystnadsplikt.hartolkenspridas iskaberättar trots attgruppen,
funktions-invandrare medsamtal medI möterpersoner som
tvåspråkigdetframgårsitt arbetehinder i gärna taratt enman

oftakulturöversättning. Dettolkning ochmedtill hjälp ärkollega
verksam-känner tillfinns på plats,kolleganenkelt att arrangera,

skillnad från tolkentilltolk ochutomståendebättre ärheten än en
kanhjälp kollegasamtalet.delta i Attoförhindrad taatt av en

reguljärintefall, skaenstakalösning ibra envaramenvara en
finnsvärde detmycketharför tolkning. Detordning attstortett

inte för dei arbetslivet,alla yrkenitvåspråkiga attmenpersoner
kunskaperdärför derastolka,kollegerhjälpa sinaska attatt utan

samhället. gällersvenska Detanvändas i detoch ska ävenbehövs
invandrare,funktionshinder. Förmed olikatvåspråkiga personer

betydelsepsykologiskhar detfunktionshinder,med eller utan en
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människor från sina länder exempelvis depå myndig-att se egna
heter de besöker.

Samarbete mellan myndigheter

Det behövs särskilt samarbete mellan olika huvudmän ochett gott
myndigheter för stödet till invandrare med funktionshinder skaatt
bli bra. invandrareFör det också särskilt viktigt detär upprät-att

individuella planer i samarbete mellan den det gällertas person
och de inblandade myndigheterna.

På del platser har formaliserat samarbetet mellanen man myn-
digheter med särskild tanke på invandrarfamiljer. kanDet vara
exempelvis barnomsorgen, socialtjänsten, LSS-hand-omsorgen,
läggningen, försäkringskassan, invandrar- och flyktingmottag-
ningen särskolan har eller mindre kontakt medsamt närasom mer
varandra. habiliteringscenterEtt i område i Stockholm där detett
bor många invandrare har med sina samarbets-möten närmaste

gång varje termin. harDe också utbild-partners en gemensamma
ningsdagar och samarbetar i stödet till enskilda familjer.
Habiliteringspersonalen och LSS-handläggaren oftagör gemen-

hembesök. anställdaDe det nödvändigt allaäratt attsamma anser
familj vad de andra så de kan famil-möter gör,vet attsom en ge

jen budskap. har blivitDet lättare för familjerna fåattsamma
kontakt med och de behöver inte så ofta råka förrätt utperson,
budskap Det där har inte vi för. får ringaDu kom-som: ansvar
munen.

Är det likadant för svenskarna

med funktionshinderNär från land råkar förett annat uten person
dåligt bemötande kan det ligga till hands förnära attpersonen
tolka det diskriminering på grund detävenursprunget,som av om
i själva verket bemötande många människor med funk-är ett som
tionshinder, svenskar, för. invandrarfamiljEnäven utsätts som
har barn med syndromDowns sökte helt Vårdbidrag. Familjenett
fick halvt Vårdbidrag med beskedet inte kan få heltett att ettman

har barn med Downs syndrom.när Senare träffademan mamman
svenska hade barn med diagnosen grupp mammor som samma

och alla hade helt Vårdbidrag. Varför hade invandrarmamman fått
mindre Berodde det på hon inte kan föra sin talan ochatt egen
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skriftlig beskrivning barnets och familjens pågöra en av samma
svenska familjer kanmånga naturligt denDet ärsätt omsom

diskriminerad,känner sig hon mångaäven vet attommamman
liknande erfarenheter.svenskar har

Samtal med invandrare tyder på det viktigt för mångaäratt att
orsakerna till dåligt bemötande, och de därför för-få klarhet i att

det för svenskar situation.söker sig in i hur itänka är samma
från Kurdistan med hjälp tolk:kvinnaEn säger av

svenskar också får reda vilka rättigheterJag har hört påatt ta
och for fåhar och sedan ringa tjata barnen-ska detderas barn att

förstår det jobbigt för dem också,stöd de behöver. Jag äratt men
alla fall ringa och tjata. kan inte det. Våra ärendende kan i Jag

därför vi inte hör och tjatar. Om vi hadehamnar sist att av oss
familjer skullekontakt med svenska Jagveta tror attmer.mer

behandlas jämlikt och bli på allvar då.vi skulle tagnamer mer
Turkiet berättar han känner sig hemma här ifrånEn attman

försöker tala med oförståendede gånger hanSverige utom myn-
dighetspersoner:

utlänning, för de använder språkDå känner jag mig ettsom
förstårförstår och det känns de inte migjag inte som omsom

förstå förstådda.inte de vill eller bliheller. MenJag atttror
födda i Sverige också kännermänniskor kanske sigmånga ärsom
situationerutlärmingar i sådanasom
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invandrarorganisationernaochHandikapp-

med-funktionshindermedinvandrarefå ärmycketDet är som
det inteförklaringhandikapporganisationema. En ärlemmar i att

flesta kommerländer defolkrörelsetradition i denågonfinns som
dessa ländermänniskor frånförsvårt överkanfrån. attDet vara

ochhandikapporganisationvadfå ärhuvud taget engrepp om
har svårtarbete. Mångaintressepolitisktiinnebördenförstå att

ländermångaoch myndigheter. Iintresseorganisationerskilja på
organiseraförbjudet,och medeller tillfarligt,det dessutom attär

frågor.intressepolitiskaellerpolitiskadrivasig för att
till SverigekommermänniskorgivetifrånlångtDet attär som

funktionshindermedhar barnfunktionshinder elleroch har ettett
med frågorarbetarorganisationfinnsdetfår veta att somsomen

fårfå svenskar dedenågonkrävsför dem. Detviktiga attär av
kontakt.dem till Dettaoch hjälperdetmed berättarkontakt en

Stl-undervisningen.eller iflyktingförläggningarnapåsällansker
fylldvardagensig i kommunsedan bosätterfamiljen ärNär aven

myndigheterkontakt medarbete, haskaffasvenska,sigläraatt
förbehövslära sig alltbehöver ochdet stödför få attatt somman

fungera.skatillvaronatt
sig isedan de bosattfunktionshinderfårmänniskorFör ettsom

alltid,ofta, intefårannorlunda. DelitesituationenSverige är men
träffarochhjälpmedelscentralrehabilitering,medkontakt osv.

handikapporganisation.i någonmedlemmardetkanske på sättet
bekanthunnit bliantal har ocksåSverige årihar bottDen ettsom

samhället.svenskamed det
till handi-söker sigfå invandrareför deinte lättDet är som

Språ-de svenska medlemmarna.kontakt medfåkapprörelsen att
främmande.umgängesformerna, alltorganisationskulturen,ket, år

handikapporganisa-därflera projektdetår harPå startatssenare
för stödja in-samarbetatinvandrarorganisationertioner och att

medlemmar iför blidemoch intresseravandrare ettatt
detprojektansvariga har känthandikappförbund. De ärattav

tillbakafall valde lämnaoch imänniskor,svårt nå attettatt man
ville meduppnådde detdärför inteprojektpengarna att manman

bland påinvandrare berorsvårt nådetarbetet. Att annat attär att
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varken handikapporganisationerna eller invandrarorganisatio-
känner till vilka invandrarna och de finns. Detär ärvarnerna

få hjälp kommuner och landsting för fåockså svårt att attav
Handikapporganisationerkontakt med enskilda och in-personer.

vandrarorganisationer inte bekanta med varandras arbetssättär
tradition i samarbeta med varandra.och har så länge ingenän att

för invandrare med funktionshinder. handi-båda viktiga IMen är
får de bland möjlighet lära känna svenskarkapprörelsen annat att

och delta i det svenska handikappolitiskamed funktionshinder
funk-Organisationerna för invandrare och medarbetet. personer

samarbetsformer.behöver fortsätta olikationshinder prövaatt
projekt området ska här.Några aktuella på nämnas

funktionshinderinvandrare medNätverk for

och drivit för stödja invand-det projekt SIOS SIHGenom attsom
funktionshinder och deras familjer har det bildatsrarbarn med

funktionshinderolika språkgrupper mednätverk inom av vuxna
finns nätverk för från Kurdistan,och föräldrar. Iran,Det personer

Somalia, Turkiet, Latinamerika, El Salvador och Bosnien.Eritrea,
få medlemmar och svårt nå till medNätverken har att ut personer

från respektive länder. har inte hellerfunktionshinder sina De
verksamhet. handikapporganisation-bedrivanågra Iattresurser

enstaka nätverk för invandrargrupper, exempelvisfinns deterna
riksförbund. Sedanför kurder inom Synskadadesintressegruppen

förening förockså grekisk medår finns detmånga personeren
funktionshinder.

nätverken kan det lättare för enskildaGemenskapen i göra per-
svenska handikappor-småningom få kontakt med desåattsoner

nätverken har ingen självklar hemvist iganisationema. Men
eftersom medlemmarna harhandikapporganisationnågon särskild

funktionshinder. Nätverken bygger på medlemmarna harolika att
språk, medan svenska handikapporganisationergemensamtett

funktionshinder.utgår från ett gemensamt

Några projekt

Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna,
haft projekt där börjat nätverkhar byggaFUB, ett ettman upp av

länsföreningar för invandrare medi sina nå utveck-attpersoner
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projektarbetetUnderfamiljer.derasochlingsstörning
funk-medinvandraretillinformationenkonstaterade attman

medfått kontaktprojektetföräldrardålig. Detionshinder är som
detfå kännedomtacksammamycketvarit överhar att sam-om

informationsammanställtharprojektetfinns.hällsstöd I mansom
med utveck-församhällsinsatsernavanligastede personerom

och hur FUButvecklingsstörningvad ärlingsstöming, omom
blandbeställsspråk ochtiotill annathararbetar. Det översatts av

FUB-föreningarna.ochhabiliteringensjukvården,kommuner,
påringardelhar fåttProjektet vattnet.en

tillmiljoner kronortiofördelade 1994arvsfondenAllmänna
människorförsamhälletdelaktigheten iförbättraprojekt för att

studieförbund,länder. Någraandrafrånfunktionshindermed
riksförbundet,Kurdiskasamarbetsorgan,Handikappförbundens

språkstörda barn,hörselskadade ochför döva,Riksförbundet
epilepsiför-Svenskahälsa,och mentalsocialförRiksförbundet
riksförbundSynskadadesochriksförbundetSverigefinskabundet,

in-ocksåriksförbund harSynskadadesprojektanslag.mfl. fick
invand-svårigheterspecielladegranskaträttat somgrupp somen

förbundetföreslagitnyligenochSverigehar isynskadormedrare
med.intressepolitisktarbetafrågorrad atten
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ocksåBehov, resursermen

från andra län-funktionshinder och kommerharMänniskor som
nödvändigt peka påsvårigheter. Detmångader är attmöter pro-

förändringar ibättre. Delivsvillkoren kansåblemen görasatt
desamma behövsoch främstförstbehövsbemötande är somsom

exempel ly-funktionshinder, tillmänniskor med störreför alla
uppfattningarmänniskorsförmyndigheternahoshördhet egna

inföddainvandrare ochmellanSkillnadenhjälpbehov.sinaom
intestödetoftainvandrare närsvenskar ännuär utsattaär att mer

för dem. Detdärför betyderförbättringvarjeochfungerar att mer
till insatser,respekt för domarmyndigheternas rättgäller gersom

i måna-slippastöd,samhällets väntainformationen rätten attom
såförbättringar i skolan,behöver,hjälpfå dender på attatt man

de behöverpedagogiska stödfå detalla barn kan osv.
funk-invandrare medsärskilt förbehövsförändringarAndra

kunskaperasylsökande,mottagande förbättretionshinder. Ett om
undervisning iflyktingförläggningarna,påfunktionshinder

bara någraolika behovmänniskorstillhänsyn ärsvenska tarsom
exempel.

såperspektivet,vändanödvändigtocksådet attMen attär
medmänniskoroch behoven. Hosproblemeninte bara serman

mängder med kompetensländer finnsandrafrånfunktionshinder
exempelvisskulletvåspråkighetminst derasstyrka. Inteoch

Mångasammanhang.godo i olikasamhället tillkommakunna
hemlandarbetserfarenhet från sittochyrkesutbildningbådehar

omständighe-de praktiskaSverigemed ikan bidrade omsom
detbli lotsar in iantal år kanvarit härDe ettterna somanpassas.

land.från Detnyanlända flyktingarförsamhälletsvenska samma
ochminska utsatthetenbemötandet ochförbättrabästa sättet att

med funktionshindermänniskorfördiskrimineringen öppnaär att
bådedet gällersammanhang, ochi alladelaktighetsamhället för

haroch demi Sverigeföddadem annatettär ursprung.somsom
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