Revar vill vara en förebild för andra hbtq-personer. 

Hbtq och funkis
– en verklighet som sällan syns
Lo H, Revar och Charly Andersson är tre av författarna till den
nya boken Min Verklighet. De är alla hbtq- och funkispersoner
som jobbar på daglig verksamhet eller bor i gruppbostad.
TEXT: CAROLINE JONSSON
FOTO: JOHANNA NYBERG
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Författare Revar är en av de som medverkar i samtalet på Solna stadsbibliotek.
Han är här för att prata om den nya boken Min Verklighet, som är en del av skrivprojektet Jag är berättaren – för personer
som är funkis och hbtq som jobbar på
daglig verksamhet och/eller bor i gruppbostad.
Revar skriver om att vara uppsminkad

Lo H vill berätta sin verklighet för att livet med
assistenter dygnet runt är okänt för många.

Illustration till texten
Rosor av Revar.

Brev till Tabletter
Jag äter dig mest för du gör mig bättre och
du har blivit lite för mycket en vana
Viljan att jag har tid och lust,
konsten att testa dig idag, då
Du gör så jag sover på natten,
och tar bort den smärta
Du tar bort det som gjorde ont
Ändå har jag som ett motstånd
i mitt förhållande till dig
Jag vet att jag inte är ensam
om att ha dig i mitt liv,
motståndet är som svårt att förklara med ord
Jag vill gärna göra om det förflutna mellan oss,
men det är i regel rätt hopplöst
Mvh Lo H

och om rätten att vara annorlunda. I texten Rosor står: ”Min pojkvän sa: Jag är din
pojkvän. Happy Pride. Glada färger.”
– Det bästa med boken var att skriva
om giftermål i Prideparaden. Jag vill vara
en förebild för andra hbtq-personer. Helst
vill jag ha ett jobb där jag träffar andra
funkispersoner.
Författarnas verklighet syns sällan i
litteratur eller film. Boken, som släpptes
under Stockholm EuroPride i år, handlar om normer, stolthet, kamp och om
kärlek och relationer. Projektet drivs
med pengar från Allmänna Arvsfonden
och d
 okumenterar hur det är att vara en
hbtq-person och bo i gruppbostad eller
jobba på daglig verksamhet.
– Personer som bryter mot normer
möter ofta motstånd, därför är det viktigt
att skapa trygga rum där vi tillsammans

skapar stolthet, glädje och sammanhang.
Nu finns äntligen en bok av och med
hbtq- funkispersoner, säger projektledare
Johanna Nyberg.
Totalt medverkar sex skribenter i boken
som är skriven på lättläst svenska. Projektet drivs av RFSL Stockholm – Riksförbundet för homosexuellas, bi
sexuellas,
transpersoners och queera personers
rättigheter.
UR TEXTEN ”TRAPPJÄVELN” läser författare Lo
H: ”En viljestark assistent och en trevlig
deltagare på föreläsningen hjälpte Mickey
upp för de förbannade trapporna. Hen var
glad att just den assistenten jobbade. Det
skulle aldrig ha gått med någon annan av
hens assistenter.”
– Jag vill berätta om min verklighet för
att livet med assistenter dygnet runt är

okänt för många. Det svåraste i projektet
har varit att välja texter till boken, säger Lo.
IDÉN TILL BOKEN föddes

i träffverksamheten
hbtq-hänget – RFSL Stockholms funkisgrupp för hbtq-personer som bor i gruppbostad, servicebostad eller jobbar på daglig verksamhet. Gruppen är även till för
andra som är intresserade av hbtq-frågor
och för personer som går på till exempel
särskolegymnasiet. Här ses de som vill
och pratar om viktiga saker.
Permobiler som inte tål regn, bristande
tillgänglighet, att inte känna sig välkommen och om behovet av att träffa andra
hbtq-personer som också är funkis är ytterligare några ämnen som beskrivs i boken. Projektledarna och författarna skriver
och berättar tillsammans varje vecka.
Boken fyller en lucka i litteraturen,
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Charly berättar om bilolyckan då han blev skadad. Det var jobbigt att tänka tillbaka på den tiden,
men skrivandet gjorde honom stark. 

menar projektledare Jo Tengblad Söder:
– Det märks att boken behövs, det
fanns inga berättelser att känna igen sig i.
Projektet vill ändra på det. Vi får många
beställningar från exempelvis skola,
intresseorganisationer och habilitering.
olyckan. Det var
den 8 augusti 2001, berättar författaren:
– I arbetet med boken har vi skrattat
och gråtit tillsammans. Det var jobbigt att
tänka tillbaka till tiden efter olyckan, men
skrivandet gjorde mig stark. Idag är jag
stolt att jag lever. Även om alla omkring
dig säger: Det går inte. Kämpa! Det finns
ingenting du inte kan göra.
I texten: ”När farsan krockade med
bilen och jag blev skadad”, läser Charly för
publiken:
”På sjukhuset låg jag i ett och ett halvt
år. Jag fick träna som fan hela dagarna.
Snacka om att jag blev trött på sjukgymnasterna. Jag fick träna 
armmusklerna
och rulla i rullstolen. Det finns tusen
olika sätt som jag tränade på. Det räcker
nog inte med tusen. Jag var en riktig jävla
kämpe.” ●

CHARLY ANDERSSON MINNS

När farsan krockade med bilen. Illustration: Charly.
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Boken Min verklighet är skriven för personer som
är funkis och hbtq. I projektet ska det ges ut två
böcker till, så RFSL välkomnar nya deltagare att
höra av sig.

