Till DHRs avdelningar och distrikt
Den 5 maj planeras det för en stor, landsomfattande aktion mot nedskärningarna i den personliga
assistansen under parollen
Själva huvudtillställningen kommer att genomföras på torget framför Slussen i Stockholm under
eftermiddagen den 5 maj. Programmet kommer pågå mellan klockan 14 och 16 och syftet är att där
visa på betydelsen av den personliga assistansen genom olika arrangemang, musik och tal.
För att ge alla som vill en möjlighet att agera i den viktiga assistansfrågan finns det ett
kompletterande upplägg. Vi kallar det ”freeze”-aktioner. Idén bygger på att alla som har en kamera
eller mobil som det går att filma med ska kunna göra sin egen aktion – på egen hand eller
tillsammans med andra. En särskild hemsida är under produktion där filmerna ska läggas upp. Vi
återkommer med webadressen när den är klar.
Under parollen
tänker vi oss en mängd situationer och platser där vi som är
assistansanvändare stannar upp – freeze – mitt i händelsen och filmar detta. Det kan vara hemma i
köket, på arbetet eller i den dagliga verksamheten, ute på stan eller varhelst du befinner dig. När du
stannat upp i låt säga 10 – 15 sekunder så avslutar du med att antingen säga eller ropa
eller så håller du upp ett plakat med samma text. Du kan naturligtvis också fotografera din aktion
med stillbilder men effekten av ”freeze-aktionen” blir ju inte densamma.
Om du inte har möjlighet att själv filma eller fotografera kan du kanske locka lokal press, radio och TV
till din egen aktion som du antingen gör själv eller i samverkan med andra. Kanske arrangerar ni den
som ett lokalt samarbete inom funktionshinderrörelsen eller så är ni bara ett gäng som känner
varandra och som bestämmer er för att göra den här ”grejen” tillsammans. Eller – som sagt – kanske
gör du den alldeles på egen hand.
Aktionsgruppen som arbetar centralt håller nu på att ta fram en logga för aktionen. Det kommer
självklart att finns en särskild websida till vilken filmerna länkas, som ni företrädesvis lägger upp på
YouTube.
Detta är en aktion som arrangeras av ”Assistansanvändarna” – en grupp bestående av
representanter för funktionshinder- och brukarorganisationerna DHR, NHR, RTP, RBU, Hjärnkraft,
HSO, IfA, STIL och JAG. Vi vill inte att aktionen ska ges något kommersiellt budskap varför det inte är
tillåtet att göra reklam för enskilda assistansanordnare under träffar och aktiviteter. Vi kommer inte
att länka från websidan till freeze-aktioner som gör reklam av ovan nämnda slag.
Så vår uppmaning är – börja redan nu att planera inför den 5 maj. Låt enskilda medlemmar ta egna
initiativ om de hellre vill det än att samlas till gemensamma aktioner – det ena utesluter inte det
andra. Endast fantasin sätter gränser!
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