För delaktighet
och tillgänglighet
– mot fördomar och
diskriminering

Bli medlem
i FUB!

Therese Wappsell har varit medlem i
FUB länge.
– FUB har fått mig att utvecklas något otroligt,
säger hon.
Tess, som hon oftast kallas, är med i styrelsen
för FUB Uppsala Knivsta och Inre Ringen Sveriges styrelse.
Therese är glad för sina uppdrag eftersom det
ger henne möjlighet att påverka situationen för
alla med IF. Och dessutom komma på roliga
aktiviteter.
Ord som Therese associerar med FUB är bland
annat glädje, engagemang, kärlek, arbeta tillsammans och att göra skillnad.
Hur kom du först i kontakt med FUB och Inre
Ringen?
– Jag hittade FUB:s hemsida under tiden som
jag gjorde min diagnosutredning. Inre Ringen

Sverige läste jag om, bland annat i tidningen
Unik som man får som medlem i FUB. Jag
minns att jag sa till Uppsalas ordförande att
Inre Ringen är något jag vill vara engagerad i.
Och ja, nu sitter jag som ledamot i styrelsen.
Varför tycker du att andra ska bli medlemmar
i FUB?
– Jag tycker att man ska bli medlem i FUB
om man tycker att mänskliga rättigheter är en
viktig fråga. Och för att FUB och Inre Ringen
arbetar för att personer med IF ska få ett gott
liv som alla andra.
– En bonus är att man träffar nya vänner och
får billigare entré till aktiviteter inom FUB som
medlem. För att bli medlem i FUB behöver du
inte ha IF.

Är du nyfiken
på normer och
mänskliga rättigheter?

En föreläsning om funkofobi!
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Aktiv medlem i FUB sedan 30 år tillbaka
Jörgen Johansson kom i kontakt med FUB för
över 30 år sedan när hans son föddes med
Downs syndrom. Sedan dess har han varit aktiv
på många sätt i föreningen som bland annat
ledamot och nu senast som ordförande i FUB
Södra Roslagen.
Hur kom du i kontakt med FUB första gången?
Jag har en son med Downs syndrom som idag
är 31 år gammal. Jag kom i kontakt med FUB
när han bara var ett litet spädbarn, genom habiliteringen.

stor betydelse för Sveriges kanske fattigaste
grupp när de ska betala skyhöga hyror.
Vilka fördelar finns med att vara medlem i
FUB?
Det är en stor styrka att ha tillgång till kunskaper och erfarenheter från andra medlemmar.
Man hjälper till att stötta varandra med både
kunskap och pepp. Dessutom träffar man personer som vet precis hur det är att vara närstående till en med IF.

På vilket sätt är du engagerad i föreningen?
Jag har varit aktiv lokalt i kommungruppen i
Österåker där vi bor sedan min son var liten. På
senare år, när jag har fått mer tid, har jag varit
ledamot och är numera ordförande i FUB Södra
Roslagen.

Vad skulle du säga till någon som funderar på
att bli medlem?
Utan FUB hade gruppen med IF blivit totalt bortglömda och åsidosatta under pandemin. Tack
vare FUB blev man på riksnivå medvetna om att
till exempel dödlighet hos personer med Downs
syndrom är tio till femton gånger högre och de
fick möjlighet att prioriteras i vaccinationskön.

Vad skulle du säga är det bästa med FUB?
Att vi erbjuder kunskap till våra medlemmar om
viktiga frågor och att kommunerna är tvingade att samverka med oss i olika frågor som
berör alla som har insatser enligt LSS. Genom
FUB har vi lyckats driva igenom ett kommunalt
bostadstillägg för LSS-boende. Något som har

Något annat du vill berätta om att vara med i
FUB?
I vår förening anordnar vi även fritidsaktiviteter,
som utflykter och liknande. FUB Södra Roslagen firar i år 50 år som förening och det firas
med en utflykt för medlemmarna till Samtorps
Gård utanför Norrtälje.

Allt för en bättre och roligare
vardag för dig
090-12 88 00 • lsassistans.se

Inre Ringen är vi som har IF
– häng med du också!
Tillsammans är vi starka.
Vill du vara med?
I Inre Ringen berättar du
vad som är viktigt för dig!
I Inre Ringen träffas vi FUB-medlemmar
som har intellektuell funktionsnedsättning (IF).
Vi är en del av FUB och det finns
Inre Ringen-grupper på flera ställen i Sverige.
I Inre Ringen bestämmer vi själva
vad vi vill göra och vad vi vill prata om.
En del åker på utflykter, bowlar, dansar
eller gör något annat kul tillsammans.
Andra ordnar studiecirklar,
för att lära mer om ett särskilt ämne.
Eller så träffar vi politiker och andra som
bestämmer. Det är viktigt att de får höra
vad vi i Inre Ringen har att säga.

Välkommen till Inre Ringen!

Webbplats: www.fub.se/inre-ringen
Mejl: inre-ringen@fub.se

inreringensverige
inre.ringen.sverige

En stark
gemenskap

FUB arbetar hårt för ett samhälle för alla, där
personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och deras familjer har en bra vardag.
Ju fler medlemmar vi är desto mer kan vi
påverka.
Som medlem hjälper du oss att bevara och
stärka LSS. Med våra medlemmars stöd kan
vi också arbeta för att påverka utvecklingen
inom andra viktiga områden, som till exempel
skola och utbildning, hälsa och ekonomi.
Förutom att du blir en del av en varm gemenskap kan du som medlem delta i olika FUB-aktiviteter som till exempel föreläsningar, fester
och studiecirklar. Dessutom får du vår medlemstidning Unik och kan teckna förmånliga
försäkringar.

Välkommen in i gemenskapen!

KURS- & REKREATIONSGÅRD TVÅ MIL NORR OM UPPSALA

Kurs- och rekreationsgård två mil norr om Uppsala

REKREATIONSVECKOR FÖR VUXNA | LÄGER FÖR BARN & UNGDOMAR
UPPLEVELSETRÄDGÅRD
| AKTIVITETSDAGAR
Rekreationsveckor
för vuxna – Läger
för barn och ungdom –

Upplevelseträdgård
Aktivitetsdagar
Aktiviteter för
alla men särskilt för –
dig
som tillhör LSS personkrets

Aktivieteter för alla men särskilt för dig som tillhör Lss personkrets
VÄLKOMMEN ATT BOKA DINA DAGAR!

www.tallkrogen-fub.se tel 018-370302 info@tallkrogen-fub.se

www.tallkrogen-fub.se | 018-37 03 02 | info@tallkrogen-fub.se

Välkommen att boka dina dagar!

Informera
och påverka

Sprider kunskap
En av FUB:s främsta uppgifter är att vi delar med oss av vår sakkunskap och våra erfarenheter, både till omvärlden och inom FUB. För välgrundade beslut som rör personer med IF är
tillräcklig kunskap avgörande. Vad innebär mänskliga rättigheter för en person med IF? Hur
säkerställer samhället att dessa efterlevs?
Minst lika viktigt är att våra egna medlemmar som har IF, och anhöriga, förstår vad mänskliga rättigheter innebär konkret i ens eget liv. Därför anordnar vi utbildningar, konferenser och
webbinarier samt skapar mötesplatser där våra medlemmar kan utbyta erfarenheter.
Även om barn, unga och vuxna med IF har rätt
till stöd för att kunna leva ett liv som andra, til�lämpas ofta inte LSS enligt lagstiftarens intentioner. Detta skapar en tuff livssituation för både
enskilda personer med IF, föräldrar, syskon och
hela familjer.
Både nationellt och lokalt påverkar FUB genom
att delta i den offentliga debatten, bidra med
kunskap och ha kontakter med politiker och
myndigheter.

Ung i FUB
Ung i FUB är FUB:s nätverk för ungdomar i åldrarna 15-30 år med IF som är eller vill bli medlemmar i FUB. Nätverket är en social mötesplats där FUB:s unga medlemmar får möjlighet
att lära känna nya vänner och organisera sig tillsammans.
Ung i FUB vill öka ungdomars organisering och möjlighet att ta plats i samhället. I Ung i FUB
fokuserar vi på frågor som rör rättigheter, jämställdhet och hur man gör sin röst hörd.

ungifub
ungifub
www.ungifub.se

Höghammargymnasiet är en gymnasiesärskola i
Bollnäs, med både nationella och individuellt program.
Vi arbetar utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt för att du som elev ska må bra. Här kan du
kombinera dina studier med extra idrott genom vårt
populära idrottsgymnasium, där vi bland annat har
Riksidrottsgymnasium inom friidrott.
Skolan har även LSS-boende och välkomnar elever från
hela landet. Våra lärare och övriga personal jobbar för
att du ska utveckla dig, efter dina förutsättningar, till
en kompetent och självständig människa på väg ut i
vuxenlivet.
Läs mer om skolan på hoghammar.se

Utvecklas
tillsammans med oss!

Fitness Assistant är en ny och unik satsning där
vi kommer att utbilda och certifiera personer med
intellektuell funktionsvariation som assisterande
personliga tränare, enligt internationell standard.
En Fitness Assistant medverkar till att ge andra en så
hygienisk, säker och välkomnande träningsmiljö som möjligt. Utbilda dig och bli en källa
till information och uppmuntran!
Läs mer om utbildningen och projektet på
hufb.se/fitnessassistant

Fokus på
mänskliga
rättigheter

Genom att utgå från de globala målen i Agenda 2030
placerar vi FUB:s arbete i ett större sammanhang, där
vi med gemensamma krafter kan göra skillnad för
mänskliga rättigheter.
Christina Heilborn
FUB:s förbundssekreterare

Flexénita ökar tillgängligheten på
arbetsplatsen med smarta kassasystem
– för dig som jobbar i restaurang, butik eller kiosk

www.flexenita.se

Riksförbundet FUB:s arbete bygger på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.
Vi har valt ut åtta av de globala målen som är särskilt viktiga för personer med IF och deras familjer. Både regeringen och kommuner, som ger stöd åt personer med IF via LSS, arbetar aktivt med
Agenda 2030.
Funktionsrätt handlar om att alla människor fullt ut ska kunna ta del av sina mänskliga rättigheter.

INGEN
FATTIGDOM

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

JÄMSTÄLLDHET

FUB – för dig,
för mig, för
oss
I snart 70 år har FUB kämpat för allas rätt att
vara med i samhället och få stöd på sina egna
villkor. Idag är vi 25 000 medlemmar, och har
150 lokalföreningar över hela Sverige samt 20
länsförbund.
– I lokalföreningarna görs ett fantastiskt arbete, säger förbundsordförande Anders Lago. Vi
driver lokalt påverkansarbete, opinionsbildning
och samverkan med kommunerna enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS.
Minst lika viktigt är de personliga kontakter
som byggs i lokalföreningarna. Här kan medlemmar i olika livssituationer träffa kompisar
och få stöd av varandra. Och lokalföreningarna ordnar en bredd av olika fritidsaktiviteter,
studiecirklar, dans, idrott och mycket annat.
– Att träffa andra och lära sig mer kan verkligen göra skillnad, säger Anders Lago.

Följ oss!

Välkommen till
Värnamo Folkhögskola
Vill du stå på scen och spela teater?
Då är Teaterfolk en kurs för dig.
Välkommen till oss på Värnamo Folkhögskola

www.rjl.se/Varnamofolkhogskola

Tidningen
Unik

Som medlem i FUB får du vår tidning Unik.
Unik skriver om allt som rör funktionsrätt och
livet för personer med IF. Vi ger också ut en
lättläst del av tidningen. Unik kommer i din
brevlåda fem gånger per år. Lyssna på tidningen går också att göra.
Bli medlem i FUB, så får du Unik också! Det
kostar 300 kronor per huvudmedlem och 60
kronor per familjemedlem. Bli medlem på
www.fub.se/bli-medlem.
Den som inte är medlem kan prenumerera på
Unik till en kostnad av 360 kr per år.

DEN LILLA SKOLAN SOM HAR ALLT!
Kom och hälsa på oss i Skara!

olins t.se
sie
gymna

EGET
ELEVBOEND
E!

• Fordonsvård och godshantering
• Estetiska verksamheter
Musik, dans, teater och film/foto

GYMNASIESÄRSKOLA

Bli medlem
Bli medlem i FUB – på www.fub.se eller scanna Swish-koderna här! Skriv ditt personnummer (inklusive de fyra sista sifforna) och hela ditt namn som meddelande.
Använd rätt QR-kod! Den till vänster är för att bli huvudmedlem (300 kr) och den till
höger för att bli familjemedlem (60 kr). Om du betalar för att bli familjemedlem, skriv
också personnumret på den som är huvudmedlem i meddelandet.

riksforbundet.fub
fub_se

Kontakta oss
Riksförbundet FUB
Box 1181
171 23 Solna

fub@fub.se
www.fub.se

08-508 866 00

MINDRE VARDAGSSTRESS
Med brusreducerande glasögon

Bra för alla – och nödvändiga för en del. Iris Hjälpmedel
erbjuder produkter som kompenserar framför allt syn,
men också kognition och kommunikation.
Webbshop & rådgivning www.irishjalpmedel.se | 08-399400
Iris Hjälpmedel har produkter som kan vara
Bra för alla – nödvändiga för för en del.

fub_se
fubtv

