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Hejsan,
Helt spontant förknippar jag Corona med ett ljust mexikanskt öl.
Gärna smaksatt med en klyfta lime en varm sommardag.
På vissa håll kopplas dock ölmärket Corona ihop med det farliga, luftburna viruset
från Kina med samma namn. Under de senaste dagarna har det nämligen skett en
ökning av sökningar på "corona beer virus" på Google.
Corona betyder ju krona på latin
När viruset studeras under mikroskop går det att upptäcka små taggar som påminner
om en kungakrona vilket då är anledningen till detta namn.
Här lugnande information från smittskyddsansvarig vid Akademiska;
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/experten-sa-kan-du-undvika-attsmittas-av-coronaviruset.
Något helt annat; Det har skett ett inbrott i grannhuset, alltså på Kungsgatan 62.
Förövarna tog sig in genom att krossa ett fönster och har därefter lagt beslag på
bl a datorer. Det brukar hänga ett gäng personer på uteplatsen emellan husen som
eventuellt har med inbrottet att göra.
Så vi ber alla som vistas på Kungsgatan 64 att vara extra uppmärksamma om ni ser
eller hör något som ni tycker verkar lite skumt.
Kom ihåg att dörren till kansliet alltid ska vara låst efter kl 16 mån-tors och
efter kl 13 på fredagar. Om dörren inte är under uppsikt så bör den absolut
låsas oavsett om man väntar på deltagare till möten eller icke.

______________________________________________________________
I väntan på en riktig vinter; Grattis till Kåtterjåkk, norr om Kiruna, där det har slagits
snörekord; Snön mäter 169 cm, vilket är den största snömängden på nästan 20 år!
//Helene
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Hej!
Vi har gått ut med en kommentar kring den nya utredningen om LSS och
personlig assistans. Vi poängterar bland annat att vi denna gång vill vara med
från början.
”Den angelägna frågan om LSS har stått still ett år, och därför välkomnar vi att
regeringen äntligen går vidare med initiativ för att förbättra den personliga
assistansen”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige.
”Nu när man lagt den gamla LSS-utredningen bakom sig, ser vi fram emot att
den nya utredningen från början för en bredare dialog med
funktionsrättsrörelsen.”

Pressmeddelandet på MyNewsDesk
För er kännedom har TLV lanserat en ny prisjämförelsetjänst, Tandpriskollen
för tandvård. Det kan skilja flera tusenlappar mellan det högsta och lägsta
priset för en tandvårdsbehandling visar jämförelsetjänsten.

Läs pressmeddelande och se tjänsten
https://tandpriskollen.se/
Bästa hälsningar
Monica Klasén McGrath
Kommunikations- och pressansvarig
_____________________________
Funktionsrätt Sverige
Landsvägen 50A
Box 1386, 172 27 Sundbyberg
08-546 404 62
www.funktionsratt.se
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Hej!

Funktionsrätt Sveriges arvsfondsprojekt Rätt från början pågår mellan 2019-2022.
Det treåriga projektet ska sprida kunskaper och ta fram arbetssätt om universell utformning
inom tre områden - bostad, arbetsliv och utbildning.
Projektet drivs i samverkan med Certec vid Lunds universitet.
Under våren 2020 startar projektet upp studiecirklar i tre regioner, med deltagare från
funktionsrättsrörelsen och andra intresserade.
Är er länsorganisation intresserad av att samverka kring studiecirklar om universell
utformning?
Rätt från början står för innehåll och upplägg, men genomför gärna studiecirklarna
tillsammans med er.
Anmäl ert intresse till Rätt från börjans projektledare Diana Chafik
på e-post: diana.chafik@funktionsratt.se.
Studiecirklarna utformas i samarbete med ABF. Här är ett preliminärt upplägg:




Ca 5-8 deltagare i varje studiecirke.l
3 tillfällen/ 2 timmar vid varje tillfälle.
Studiecirklarna kan komma att följas upp under hösten med workshops/seminarier.

Innehåll:





Vad är universell utformning?
Hur kan vi arbeta med universell utformning inom bostad, arbetsliv och utbildning?
Presentation av ett verktyg för universell utformning - den nya europastandarden
SS-EN 17161.
Instuderings- och diskussionsfrågor till varje avsnitt

Vänliga hälsningar;
Tor Gustafsson
Kommunikatör
_____________________________

rattfranborjan.nu
Funktionsrätt Sverige
Landsvägen 50A
Box 1386, 172 27 Sundbyberg
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NÅGRA PLATSER KVAR TILL ATT utöva YOGA utan kostnad
med erfaren ledare 10, 17 och 24 februari!
Upplands Idrottsförbund i samarbete med Funktionsrätt Uppsala län kan nu
erbjuda Funktionsrätt Uppsala läns medlemsföreningar att vid tre tillfällen,
utan kostnad, utöva yoga i Friskis & Svettis regi med start den 10 februari
klockan 09.30 – 10.30.
Tiden som gäller är måndagar klockan 09.30-10.30 på Friskis & Svettis
anläggning, Väderkvarnsgatan 16 i Uppsala.
Lokalen ligger inte långt ifrån Vaksala torg.
Det vi erbjuder är yoga soft och den leds av Magithe Asp, som är en mycket
erfaren ledare. Hon är den bästa som går att få!
Upplägget är yoga i en timme och därefter gemensam fika för de som vill,
naturligtvis helt kostnadsfritt för alla deltagare.
Det behövs heller ingen förkunskap för att vara med!
Om du vill delta, anmäl dig då till Janne Wallgren: janne.wallgren@c.hso.se
Det finns några platser kvar. Anmäl ditt deltagande senast den 9/2 !
Hälsningar
/Janne
Janne Wallgren
Kanslichef/Ombudsman
Funktionsrätt Uppsala län
Kungsgatan 64, 753 18 Uppsala.
Tfn: 018 - 56 09 11, mobil: 072 - 532 45 22.
Fax: 018 - 56 09 01.
Hemsida: https://hsouppsalalan.org/
E-post: janne.wallgren@c.hso.se
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Bibliotek Uppsala: Biblio

I appen Biblio kan du låna både e-böcker och ljudböcker.
Du kan välja mellan att läsa och lyssna strömmande eller att
ladda ner böcker som finns tillgängliga offline.
Du loggar in i appen med lånekortsnummer eller personnummer
och PIN-kod.
Så här ser de olika böckerna ut i appen:
E-böcker
Ljudböcker
Du väljer om du vill söka e-böcker och ljudböcker i appen eller på
Bibliotek Uppsalas webbsida.
När du lånar en bok på bibliotekets webbsida öppnas appen
automatiskt när du ska läsa eller lyssna.
Du når dina aktiva lån direkt i appen eller via Mina sidor på
bibliotekuppsala.se.
Läs mer på www.bibliotekuppsala.se/biblio
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gatan 28 D Uppsala

Nyanlända med funktionsnedsättning
Föreläsning onsdag 12 februari kl 18–20
Kom och hör Disabled Refugees Welcome (DRW) berätta om
livssituationen för nyanlända med funktionsnedsättning.
De visar också sin informationshandbok och metodhandbok som ger
stöd till dig som möter nyanlända med funktionsnedsättning i ditt
arbete eller som volontär.
Plats: Infoteket om funktionshinder, S:t Johannesgatan 28 D
i Uppsala.
Anmälan till: infoteket@regionuppsala.se, 018-611 66 77.
Fri entré. Hörslinga finns.
Alla intresserade är varmt välkomna!
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”Orden på jobbet ”
Dyslexi i arbetslivet – möjligheter och lösningar.
Föreläsning onsdag 19 februari kl 18–20
Hur kan arbetssökande och anställda få förutsättningar att
klara arbetslivets krav på läsning, skrivning och räkning?
Om det berättar Bengt-Erik Johansson som är ordförande i
Dyslexiförbundet och sakkunnig i projektet “Orden på jobbet”.
Plats: Infoteket om funktionshinder, S:t Johannesgatan 28 D
i Uppsala.
Anmälan till: infoteket@regionuppsala.se, 018-611 66 77.
Fri entré. Hörslinga finns.
Välkomna!
Infoteket i samverkan med
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Pressmeddelande 03.02.20
Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala 2020
– nu lanseras temat
”Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor?” blir temat för årets Mänskliga
Rättighetsdagar, som för första gången arrangeras i Uppsala på Konsert & Kongress
3-5 december.
– Att Nordens största forum för mänskliga rättigheter kommer till Uppsala innebär att
vi kan belysa aktuella rättighetsfrågor i regionen och vi hoppas att temat ska bidra till
intressanta diskussioner, säger Caroline Matsson, projektledare.
Under rubriken ”Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor?” ryms både diskussioner om
rätten till bostad och om hur platsen vi bor och lever våra liv på påverkar våra möjligheter att få
våra mänskliga rättigheter tillgodosedda.
Forumet äger rum den 3-5 december förväntas locka mellan 3 000 och 5 000 besökare
från hela landet.
– Mänskliga rättigheter är universella, och den plats du bor och lever ditt liv på ska inte vara
avgörande för om dina grundläggande rättigheter uppfylls.
Ur ett lokalt perspektiv är temat högintressant. Uppsala län rymmer både en universitetsstad och
glesbygd. Staden Uppsala har liksom övriga städer i Sverige även utmaningar när det gäller
segregation.
Temat öppnar upp för diskussioner om hur möjligheten ser ut för människor att få sina rättigheter
tillgodosedda beroende på var i länet eller var i staden de bor, säger Caroline Matsson.
Rätten till bostad innebär mer än enbart ett tak över huvudet. Det är en grundläggande mänsklig
rättighet, fastställd i såväl internationella konventioner som i svensk grundlag.
Frågor som kommer diskuteras under Mänskliga Rättighetsdagarna är bland annat:
Hur efterlevs rätten till bostad idag? Vilka utmaningar finns lokalt i Uppsala, i Sverige i stort och
hur ser det ut i resten av världen? Vilka skyldigheter har staten, det internationella samfundet och
företag att se till att rätten till bostad efterlevs?
På Uppsala kommun, som är en av flera lokala värdar till forumet, ser man fram emot
arrangemanget och staden kommer under året att lägga mycket fokus på arbetet med mänskliga
rättigheter.
– Uppsala kommun är stolt medvärd för MR-dagarna 2020. Vi vill bygga broar för ett fortsatt
samarbete med andra aktörer i frågor som handlar om mänskliga rättigheter.
Och Uppsala har så mycket att bidra med. Kommunen har till exempel ambitionen att bli en
mänskliga rättigheters kommun, säger Laura Hartman, hållbarhetschef, Uppsala kommun.
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Kansliet för MR-dagarna påbörjar nu arbetet med att ta in programförslag, där alla som vill
anordna seminarium utifrån temat får skicka in sina idéer och därefter väljs ett antal ut till
konferensen i december. Men det färdiga programmet presenteras redan i början av sommaren.
– VI hoppas att vi får in många förslag så att vi kan skapa ett program som ger en bred förståelse
av temat och vilka utmaningar som finns.
Vi ser gärna också mer framåtsyftande visioner och konkreta förslag på hur vi skapar ett samhälle
där mänskliga rättigheter inte är en fråga om var du bor, säger Caroline Matsson.

Mänskliga Rättighetsdagarna…
har funnits sedan år 2000 och är Nordens största forum för mänskliga rättigheter.
Konferensen äger rum årligen i olika städer i Sverige och drivs helt utan vinstintresse.
Syftet med arrangemanget är att bidra till att respekten för mänskliga rättigheter
genomsyrar samhället.
Årligen arrangeras runt 200 programpunkter och forumet har mellan 3000-5000 besökare.
I arrangörsgruppen för MR-dagarna ingår tio organisationer, samfund och universitet där
föreningen Ordfront är juridisk och ekonomisk huvudman. Lokalt har projektet även en
arbetsgrupp som i år består av lokalt civilsamhälle, folkbildning, universitet, kommun, region
och länsstyrelse.

Nu har vi lanserat tematexten för Mänskliga Rättighetsdagarna 2020 samt öppnat
upp möjligheten att skicka in programförslag.
Tematexten: https://www.mrdagarna.nu/tema-2020/
Info om hur man gör för att skicka in
programförslag: https://www.mrdagarna.nu/arrangeraprogram/informationseminariearrangorer/
Bästa hälsningar,
Malin Slätis
Projektledare
Mänskliga Rättighetsdagarna
Tel: 072-050 42 52
Växel: 08 12 15 00 52
e-mail: malin.slatis@mrdagarna.se
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Välkommen till informationsmöte inför Mänskliga Rättighetsdagarna 2020
Den 3-5 december 2020 arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna på Uppsala Konsert &
Kongress.
Mänskliga Rättighetsdagarna är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare,
myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga
rättigheter.
I augusti höll vi en första träff med civilsamhället i Uppsala och nu bjuder vi in till ett andra
möte där vi presenterar årets tema och frågeställningar samt hur du och din organisation kan
medverka för att göra Mänskliga Rättighetsdagarna 2020 så bra som möjligt.
Mötet riktar sig både till dig som var med på det första mötet men också för dig som inte
varit med tidigare!
Vi hoppas att så många som möjligt kan vara med. Som tack för din organisations medverkan
erbjuder vi en gratisbiljett till MR-dagarna 2020 per organisation. Vi bjuder på kaffe och kaka!
Tid
Onsdagen den 26e februari. För att så många som möjligt skall kunna medverka hålls mötet
vid två tidpunkter. Första tillfället är 15.00-16.30 och andra tillfället är 17.30-19.00.
.
Plats
Sensus Studieförbund Adress: Västra Ågatan 16, Uppsala.
Anmälan
Anmäl dig senast onsdagen den 19 februari till: micael.wennbom@mrdagarna.se
Ange namn, vilken organisation/nätverk/rörelse du representerar samt vilket mötestillfälle du
vill gå på. Meddela oss gärna om du har några allergier.
Obs: Antalet platser är begränsat av utrymmesskäl så anmäl i tid!
Tillgänglighet
Lokalen är tillgänglig för dig som är rullstolsburen. Lokalen är belägen på plan 5 som nås via
hiss i gränden till vänster om huvudentrén eller trapphus 3 i huvudentrén.
Föreläsningslokalen är utrustad med hörslinga.
Hissen mäter 108x140 cm och hissdörren 80 cm.
Varmt välkommen!
Micael Wennbom, projektkoordinator
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Inbjudan till ISPS-SE vårmöte i Stockholm,
fredagen den 20 mars 2020
Norsk psykosvård i världsklass
Vad kan vi i Sverige lära av de norska nationella riktlinjerna för utredning, behandling
och uppföljning av psykosproblematik?
Vad kan vi lära av världsledande studier av psykosvård, t.ex. TIPS-projektet i
Stavanger? En översikt av modern psykosforskning/psykosförståelse.
Föreläsare är Jan Olav Johannessen - under många år chefsöverläkare för
psykiatri och professor i Stavanger, initiativtagare till och ledare för det unika TIPS-projektet,
tidigare ordförande för internationella ISPS (The International Society for Psychological and
Social Approaches to Psychosis).
Dagsprogram
9.30 - 10.00 Introduktion med kaffe
10.00 – 12.00 Föreläsning med Jan Olav Johannessen
12.00 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.45 Fortsättning från förmiddagen
14.45 – 15.15 Eftermiddagsfika
15.15 – 16.00 Gemensamma reflektioner
16.00 – 17.00 Årsmöte
Efter konferensen är du välkommen att fortsätta diskussion och samvaro
på en närbelägen restaurang.
Plats: Hedénsalen, ABF-huset i Stockholm, Sveavägen 41.
Kostnad: För medlemmar 700:-. Icke medlem 900:-. Icke yrkesverksamma och
studenter 350:-. Priset inkluderar kaffe men ej lunch.
Anmälan: Anmälan sker genom att beloppet sätts in på PG 38 62 97 - 6.
Anmälan är bindande, men kan överlåtas. Uppge namn, adress och e-post.
Frågor:
Julius Lindeberg - jullovitch@gmail.com (0737 40 30 06)
Rebecka Jensen - becka@vitillsammans.nu (0708 96 74 07)
Kent Olofsson – kenterikolofsson@gmail.com (0706 27 10 73)
Vill du bli medlem i ISPS?
Sätt in avgiften 450:- till PG 38 62 97 - 6 (för icke yrkesverksamma 300:-).
I avgiften ingår prenumeration på den vetenskapliga tidskriften "Psychosis" (Routledge) som
utkommer med fyra volymer per år. www.isps.org
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TÄNKVÄRT
"Det vackra med rädsla är att när du springer
emot den så springer den bort."
//Okänd

***************************************************************************
Redaktör: helene.ahlgren@c.hso.se
Ansvarig utgivare: Janne Wallgren, janne.wallgren@c.hso.se
018 – 56 09 11, 072-532 45 22
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