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En dag med fokus på rättigheternas historia
De rättigheter som finns i FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning har inte alltid varit självklara
och inte ens idag lyckas vi fullt ut leva upp till dem. Vi vill denna dag
göra en tillbakablick för att se hur det var förr och vilka kamper och
intressen som lett till att vi är där vi är idag.
I år är det 100 år sedan Fritz Dalheimers
donerade pengarna som blev
grundplåten vid byggandet av
Dalheimers hus. 50 år senare, 1972
sattes spaden i jorden och huset började
byggas. Det blev ett tillgängligt hus att
mötas i, där alla med eller utan
funktionsnedsättning är välkomna.

Idag finns Eldorado Resurscenter i
Dalheimers hus, en verksamhet som
tillvaratar rätten till kommunikation
och kultur för personer med
funktionsnedsättning. Vi vill nu
uppmärksamma att det är 30 år
sedan Eldorados verksamhet startade
upp.

Historien bakom byggandet
av Dalheimers hus

Funktionsrättsrörelsens
intressepolitiska kamper,
roll och inflytande.

17/11 klockan 13.30

När spaden sattes i jorden 1972 och
Dalheimers hus började byggas, så hade
det föregåtts av en hel del planering. För
att skapa en verksamhet anpassad till
behoven hos personer med
funktionsnedsättning bjöd
donationsstyrelsen in tjänstemän och
intresseorganisationer som fick beskriva
medlemmarnas önskemål och behov.
Verksamheten som skapades genom
denna samverkan blev ett hus fyllt av
möten, aktiviteter och friskvård. I snart
50 år har Dalheimers hus nu varit en
plats där föreningslivet och det
intressepolitiska arbetet fått möjlighet
att blomstra.
Kom och lyssna på en föreläsning om
betydelsen av delaktighet och brukarinflytande förr och nu. Du får även veta
mer om Dalheimers hus Delaktighetsråd.
2

17/11 klockan 14.30

Kom och lyssna på Jörgen Lundälv som
tar dig med på en socialpolitisk exposé
om lag, opinionsbildning och
demokrati.
Jörgen Lundälv, universitetslektor i
socialt arbete vid Socionomprogrammet
vid Göteborgs universitet. Han har ett
särskilt intresse för funktionshinderspolitik, välfärdspolitik,
socialhistoria och social mobilisering.

Vi bjuder på kaffe,
jubileumsbakelse
och underhållning

Från institution till eget
hem och stimulans på
Eldorado
17/11 klockan 17.00

Sedan 50 år tillbaka har Elaine
Johansson följt samhällsutvecklingen
och nedläggningen av institutionerna
för personer med intellektuell
funktionsnedsättning. Elaine Johansson
berättar utifrån egna erfarenheter om
hur livsvillkoren förändrats över tid.
I år är det 30 år sedan Elaine Johansson
var delaktig i att starta upp
Eldorados verksamhet, vilket vi särskilt
vill uppmärksamma denna dag.
Eldorado Resurscenter jobbar med
aktivitet, kunskap och kultur för personer med svår intellektuell funktionsnedsättning. Efter att Elaine berättat
om den historiska bakgrunden får du
även en kort presentation av hur det är
idag.
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Fattigvård och funktionshinderpolitik de senaste
400 åren
17/11 klockan 18.30

Idag tar vi välfärden för given. Det
uppfattas som en mänsklig svensk
rättighet att ingen ska behöva lida av
fattigdom och att personer med
funktionsnedsättning ska få all den
hjälp och allt det bistånd de behöver.
Men detta är en extremt nutida uppfattning. Om vi nu, vid Göteborgs stads
400-årsjubileum, blickar tillbaka mot
de senaste fyra seklerna möter vi en helt
annan bild, präglad av mänskligt elände
och bekymmer. Det har krävts enorma
samhällsansträngningar, såväl från
lagstiftares som från generösa
donatorers sida, för att bekämpa detta.
Föreläsare är Dick Harrison, professor
i historia i Lund och en av Sveriges
främsta historiska författare.

Dick Harrison - Foto Katarina Harrison Lindbergh

Dalheimers Hus
Box 4053
422 04 Hisings Backa
Telefon: 031–367 97 52

Om evenemanget

Adress

Värdar för evenemanget är Delaktighetsrådet på Dalheimers hus,
Eldorado Resurscenter och Dalheimers
hus. Evenemanget finansiseras med
medel ur Dalheimers donationsfond.

Dalheimers hus
Slottsskogsgatan 12
414 53 Göteborg

Dagens konferencier är föreläsaren
och stå-upp komikern Ove Haugen.
Under dagen kommer du att få
möjlighet att titta på utställningar och
besöka verksamheter i Dalheimers
hus.

Boka biljett

Biljetter till evenemanget bokar du på
www.eventonline.se/portal/
socialresurs/kultur Du kan även boka
plats på bokningsdatorn i vår
reception eller genom att scanna
QR-koden. Fri entré.

Mellan föreläsningarna bjuder vi på
underhållning och fika.
Dalheimers hus är ett hus för alla. För
att våra lokaler ska vara tillgängliga för
alla, ber vi dig att undvika parfymer
och andra starka dofter. Tänk också på
att nötförbud gäller i våra lokaler.
Tack för visad hänsyn!

Mer om jubiléet
För att uppmärksamma Eldorados
30-årsjubileum och Dalheimers donation bjuder
vi 16 /11 upp till dans med Gentlemen and
Gangsters. Alla är välkomna. Mer information på
Eldorado resurscenters hemsida.
www.goteborg.se/eldorado
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