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Presentation om mig:
Ett genuint samhällsintresse under hela
uppväxten fick mig att brinna för
mångfaldsfrågor och jag har under många 
år varit och är engagerad i olika sammanhang
inom funktionsrättsrörelsen. Baserat på min
erfarenhet och kunskap i mångfalds- och
funktionshinderfrågor deltar jag idag i flera
viktiga funktionshinderråd inom kommunen
och i regionen.

Varför började jag att designa en flagga, en partipolitiskt-
och religiöst obunden gemensam flagga som skulle
kunna syfta till att vara en symbol för alla personer med
funktionsnedsättning oavsett vilken. Förutom att jag
tänkt tanken under ett antal år och funderat på varför det
inte finns någon gemensam flagga så är jag också
övertygad om att den kraft som kommer av att samlas
och kämpa tillsammans kan bli oövervinnerlig.

Flaggan ”PRECIOUS” som betyder värdefull och står för,
Stolthet, Mångfald och Allas lika värde.

Flaggan är designad av Jeanette Fridh, Malmö, Sverige.
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Ingenting är omöjligt tills
motsatsen är bevisad

Längd: 1,5 timmar
Målgrupp: Funktionsrättsorganisationer, 
kommuner, LSS personal, Studieförbund, privatpersoner

För mig har det alltid varit viktigt att sprida kunskap utifrån
egna erfarenheter. Mina föreläsningar grundar sig just i
personliga erfarenheter som kan liknas vid en stor
förändringsresa och då i privatlivet.

Jag har en nu vuxen son med IF, intellektuell
funktionsnedsättning. Jag berättar om hur jag fått ta ställning
till att hantera motstridande känslor som ibland ställt livet 
upp och ned, något som fick mig att vara arg, i detta samtidigt
blanda kärlek med förbjudna tankar ...

Jag berättar om transformation, hur steg kan och måste tas
framåt och uppåt, just kunna gå från förtvivlan och motstånd 
till acceptans och utveckling.

Alla har vi olika förutsättningar och funktioner, det vill säga
olika funktionsuppsättningar, en del stärker oss och de klarar 
vi själv och en del behöver vi mer eller mindre stöd med. 
Att tänka nytt är befriande.

Mina föreläsningar vill sprida och inspirera att allt är
möjligt. Vad som behövs är rätt stöd och förståelse. Jag
inkluderar föreläsningarnas deltagare, ger dem insikt i att
kärlek, glädje kan transformera förbjudna känslor till att
tänka nytt, sätta nya mål.


