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Karl Grunewald:

Karl Grunewalds bok ”Omsorgsrevolutionen”. ger en bred bakgrund till hur dagens LSS-stöd vuxit 
fram. Boken har 228 sidor och handlar om hur de avgörande åren mellan 1950–2000 avhandlades i 
debatt och media. Den är rikt illustrerad med över 150 bilder.

Allas lika värde

Det är endast den humanistiska människosy-
nen som kan förverkliga målet om full del-
aktighet och jämlikhet för människor med 

funktionshinder.
Den humanistiska människosynens kärna, res-

pekten för människovärdet, innebär att människan 
alltid är att betrakta som en person med ett värde i 
sig. Värdet är inte delbart eller förhandlingsbart och 
inte knutet till vad en människa äger eller gör. Vär-
det är oberoende av vilka förtjänster eller begräns-
ningar som hon har. Alla människors värde är lika.

 
Den officiella bilden
Detta att alla har samma fri- och rättigheter är den 
officiella bilden i vårt demokratiska samhälle, men 
i verkligheten härskar en dubbelmoral. Å ena sidan 
säger vi att alla har samma rätt till samhällets stöd 
för att kunna utvecklas och leva ett gott liv. Men sam-
tidigt godtar vi att många slås ut genom konkurrens 
på grund av bristande förmåga eller olika funktions-
hinder. Själva konkurrensens idé är ju att den som 
vinner marknadsandelar ska slå ut konkurrenten.

 
Vi dövar vårt samvete
För att döva vårt samvete tillämpar vi två strategier:

Den ena är att avskilja dem som stör vår samvets-
frid och ge dem säromsorger. Förr innebar dessa 
omsorger framför allt anstalter. Idag har segrege-
rade bostadsområden och speciella gruppbostäder 
med många hyresgäster, samma funktion. 

Den andra är att vi påstår att de svaga helt enkelt 
haft otur eller att de har fått samma chans som an-
dra, men själva valt sin position i samhället.

Precis som moderna företag satsar våra samhällen 
helt enkelt mest på dem som de anser sig ha nytta av. 
Samtidigt som våra politiker deklarerar att samhäl-
let är till för alla och att alla har samma rätt till ett 
värdigt och gott liv.

 
Fördomar och okunskap
Ett av hindren för att vi ska kunna skapa ett samhälle 
för alla är fördomar och okunskap om vad ett gott 
liv innebär för personer med svåra funktionshinder. 
Man tror att de inte kan uppleva detsamma som vi, 
bara därför att de inte kan förstå och uttrycka sig 
som vi kan. Man förstår inte att vägen till glädje kan 
se olika ut för olika individer.

Ett svårt funktionshindrat barn kan uppleva sam-
ma glädje av att knäppa på en gitarrsträng som en 

person som för första gången klarar en partita 
av Bach.

är densamma som i vår: Hur livet upplevs med sin 
blandning av glädje och motgång, i varm gemen-
skap med andra och i avslappnad ensamhet, i vän-
skap och kärlek till människor och djur.

Detsamma gäller den ökade självkänsla som det 
innebär att för första gången förstå och nå insikt i en 
fråga. Samma sak med att få bestämma själv och få ta 
konsekvensen av sitt val.

Det är ingen skillnad på arten av upplevelser mel-
lan personer med funktionshinder och oss, men dä-
remot ofta på de medel vi använder för att få dessa. 
Att ha framgång och tjäna stora pengar är för övrigt 
inte alls detsamma som ett liv med hög kvalitet. Sna-
rare tvärtom!

  
Vårt förakt för svaghet
Människovärdet kränks världen över och funktions-
hindrade i många länder behandlas som objekt utan 
mänskliga rättigheter. Vårt förakt för svaghet ligger 
djupt förankrad i vår folksjäl. Årtusenden tillbaks 
har människan identifierat sig med den starke och 
med den som har makt.

En teknokratisk människosyn kan lätt rationali-
sera bort det specifikt mänskliga och legitimera för-
aktet för de svaga medborgarna.

Även om människovärdet kan kränkas så går det 
ändå inte att utplåna. Det är en stor uppgift för oss 
som arbetar för och med människor med funktions-
hinder att tillsammmans med dem och deras anhö-
riga skapa nya insikter i våra samhällen. En ny förstå-
else för de svagas livskvalitet.

Elitistiska samhällen går alltid under - förr eller 
senare. I ett sant demokratiskt samhälle lever både 
svaga och starka medborgare tillsammans, med för-
ståelse för varandras livsvillkor. I verkligheten är 
goda livsvillkor för de svaga en förutsättning för styr-
kan hos de starka. Först då kan de starka befrias från 
sina skam- och skuldkänslor. Och först då kan de an-
höriga befrias från sin ångest och ängslan. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
Samma kärna 
av livskvalitet
Vi måste lära oss att se 
på varje funktionshin-
drad individs premis-
ser och möjligheter att 
uppleva lust och glädje 
och anpassa oss till 
dem. Det avgörande 
är att vi förstår att kär-
nan i deras livskvalitet 
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