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Grattis Emilia Wärff och
Tobias Holmberg!
De allra första stipendiaterna ur Erik Ljungbergs Stiftelse heter Tobias
Holmberg och Emilia Wärff.
Stipendieutdelningen ägde rum vid en ceremoni på Leva & Fungera-mässan
i Göteborg under eftermiddagen den 14 april, den dag som var Erik
Ljungbergs födelsedag.
Vi säger varmt grattis till Tobias Holmberg och Emilia Wärff!

Nedan återfinns juryns motiveringar.
Tobias Holmberg är en av de aktivister från funktionshindersrörelsen som
har synts och hörts mest de senaste åren. Som ordförande för Förbundet
Unga Rörelsehindrade bidrog han till att kraftigt förstärka förbundets
politiska profil och han var en av de aktivister som drog igång kampanjen
för att synliggöra förtrycket mot personer med normbrytande funktionalitet
genom att lansera begreppet Funkfobi, som sedan årsskiftet har tagit sig
ända in i Svenska akademins ordlista.
De senaste åren har han gjort en stor insats genom att uppmärksamma den
växande rasismen och intoleransen i vårt samhälle. Genom att ständigt
belysa hur olika förtryck samverkar har han dels bidragit till att
funktionshinderrörelsen har blivit betydligt mer intersektionell och
inkluderande Det har inneburit att rörelsen har tagit steg i den riktning som
Erik Ljungberg arbetade för; en samlad och kraftfull medborgarrättsrörelse,
byggd på kampen för mänskliga rättigheter, istället för den medicinska
uppdelningen i olika diagnoser.
Det som särskilt utmärker Tobias Holmbergs kamp de senaste året är hans
kamp mot inhumana asylbeslut som bland annat rör personer som flytt
hemska funktionsförtryck och som utvisats till fruktansvärda liv på
institutioner eller utanför samhället. Tobias kamp har inte bara förts med
pennan som svärd utan också i aktioner i direkt anslutning till
utvisningsbesluten.
Detta är en typ av civilkurage som Erik höll väldigt högt. Mänskliga
Rättigheter står alltid över nationell lagstiftning enligt hans synsätt och
mänskliga rättigheter har inga nationella gränser.
För sitt arbete att skapa en modern inkluderande Medborgarrättsrörelse och
för sitt starka civilkurage för mänskliga rättigheter och internationell
solidaritet, genom direkt aktion i Eriks anda, tilldelas Tobias Holmberg Erik
Ljungbergs stipendium 2015.
Emilia Wärff arbetar som professionell dansare och turnerar över hela
Europa. Hon är en del av den våg av personer som genomför en
pionjärinsats genom att ta sin självklara plats på arenor som tidigare har
präglats av utestängning och diskriminering. Därigenom utvecklas både
scenkonsten och demokratin.
I Emilia Wärffs fall har det dock också blivit skrämmande tydligt att vi ofta
befinner oss i en brutal och godtycklig politisk verklighet. Efter att en
kommunal handläggare sett Emilia i en föreställning beslutade hon sig för
att dra in Emilias personliga assistans. Hennes möjlighet att vara en
professionell scenkonstnär och fullvärdig medborgare skulle dras in för att
visat att hon kan vara en professionell scenkonstnär och fullvärdig
medborgare. Denna otäcka ironi är av den typ som gjorde Erik Ljungberg
väldigt upprörd.

I Eriks anda valde Emilia att inte vara tyst. Hon använde sitt fall till att
väcka opinion. Genom att ställa kritiska frågor och berätta om sin situation
offentligt har hon fått igång en väldigt viktig samhällsdiskussion över hela
landet, i både radio, tidningar och på opinions- och ledarsidor. En diskussion
om vilka godtyckliga beslut våra liv ofta vilar på och de enskilda
handläggarnas oerhörda makt över våra livsvillkor. Men också en väldigt
viktig diskussion om skillnaden mellan att maxprestera en kort stund på en
scen och det du klarar varje dag i ditt vardagliga liv. Det är en diskussion
som har varit oerhört viktig för assistansanvändare i allmänhet och
scenkonstarbetare i behov av personlig assistans i synnerhet.
För sitt pionjärarbete på Sverige och Europas scener samt för en väldigt
betydelsefull politisk insats i Eriks anda tilldelas Emelia Wärff Erik
Ljungbergs stipendium 2015.

Erik Ljungbergs Stiftelse - för full delaktighet
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