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Vi ska till Thailand!
Idag torsdagen den 4 juni 2015 var startskottet för en grupp personer att komma samma och börja arbeta
med ett gemensamt mål, att åka till Thailand! Den här idén växte fram ur samtal och diskussioner om att
det inte borde vara svårare för en person i elektrisk rullstol eller manuell rullstol att ta sig långväga ut i
världen som alla andra. Vid en första tanke kändes det här omöjligt men ju mer vi luskade i det desto mer
konkret och möjligt blev det!
Dagens träff var startskottet! Där samlades sex personer med personliga assistenter och den inbjudna
gästen Johan Bredberg. Johan bor långa perioder utomlands och har specialiserat sig på att hjälpa andra
personer med omfattande funktionsnedsättningar att komma ut i världen, i det här fallet till Thailand
Phuket. Där har driver han en svensk verksamhet, med svensk personal som tillhandahåller personlig
assistans, rehabilitering, träning, tillgängliga transporter, utlåning av hjälpmedel med mera.
Det är bara den långa flygresan som är lite jobbig men allt annat går att lösa på bra sätt, säger Johan.
Sjukvården håller toppklass och är i många avseenden bättre än i Sverige. Det finns ypperliga tillfällen till
träning i varmt klimat, tillgång till anpassad träning, sjukgymnaster och i princip allt som finns i Sverige. Att
fler personer med funktionsnedsättning inte åker så långt beror mest på rädsla och okunskap. Det vill jag
ändra på! Jag vill att världen ska öppna sig även för personer i min situation.
Johan Åberg, sitter själv i elektrisk rullstol efter en CP-skada. Han har personlig assistans och omfattande
rörelsenedsättning. Men huvudet, idéerna och entreprenörskapsandan är det då inget fel på för han driver
en rörelse som alla tjänar på och den växer. De han hjälper kommer inte bara från Sverige utan även från
Australien, USA och andra länder i Europa.
Funkibator nappade direkt på den här möjligheten och vi som förening kommer att ta initiativ till att hjälpa
personer med ekonomin kring flygresa, boende och andra eventuella merkostnader. Vi vill öppna dessa
dörrar som annars står stängda för vår målgrupp. Nu startar vi upp den här satsningen som vi tror kommer
ta ett år, men när vi når slutmålet så kommer det vara värt vart enda ansträngning, säger ordförande
Stefan Johansson. Inte nog med att man kommer ut i världen, utan nu blir det en ny gemenskap och nya
kompisar att jobba ihop med. Vi har nu bildat en arbetsgrupp där vi hjälper varandra med råd, tips, kunskap
och erfarenheter.
Med i gruppen finns Thomas, även han i elektrisk rullstol som varit utomlands i flera månader bland annat i
Bali och i Thailand. Jon, ännu en person i samma situation har rest i Europa. Vi är sex personer just nu men
vi planerar att det säkert blir 15-talet som vill hänga med i den här satsningen!
Vi ska till Thailand helt enkelt, säger rullstolsanvändare Pia Hammargren, glatt!
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