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Dessutom

Vad leder den ökade kategoriseringen av människor till? 
undrar Magnus Tideman.
Vad kommer de nya hälsoidealen och den ökade 
individualiseringen betyda för personer med funktionshinder?
frågar Margareta Persson.
Karl Grunewald refererar Malena Sjöbergs intervjubok 
Bana väg som handlar om handikapprörelsens dilemma 
och handikappolitikens vägval.

Sid 4

Sexuella övergrepp och människohandel
I en ny lägesbeskrivning konstateras att personer med intellektuell 
funktionsnedsättning utsätts för människohandel. Vi intervjuar Kajsa 
Wahlberg på Rikspolisstyrelsen

Kan man vara Sverigedemokrat och arbeta i omsorgen?
Marie-Louise Enderleit fick sparken efter att ha uttryckt invandrarfientliga 
åsikter på Facebook.

Maria Hasselmark ville inte att hennes 
gruppbostäder skulle tas över av något 
vårdbolag, så hon tog över dem själv.

Entreprenör

Att tolka, att påverka, att manipulera
Hur mycket av det vi kallar självbestämmande är egentligen bara ma-
nipulation? Hans Hallerfors skriver om svårigheten att tolka en annan 
människas vilja. Några boendestödjare i Stockholm funderar vidare.

Bra stöd till föräldrar med utvecklingsstörning
Karin Jöreskog berättar om ett intressant projekt i Uppsala län.

Datorstöd i Mörbylånga
Morgan Wixenius, som har en svår funktions-
nedsättning, kan nu kommunicera med hjälp 
av dator.

Vart är vi på väg?
Tre röster om framtidens utmaningar:

Inspektionsrapporter
Det finns många brister i dagens LSS-stöd. En del avslöjas i inspektions-
rapporter från länsstyrelserna och – numera – Socialstyrelsen.
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