


Normal!

Vem är egentligen normal när alla människor är 
olika? Vad är mänskligt värde? Vem får leva? 
Vem får inte?

Välkommen till en utställning om människor som berör och berikar. 
Människor som kanske inte kommer att födas i framtiden om vi inte 
stannar upp och funderar vart vi är på väg och varför. Människor som 
väcker känslor och sprider glädje. Människor i grunden väldigt lika dig 
och mig. 

Utställningen ”Normal” tillför ett viktigt perspektiv på fosterdiagnostik. 
Vi vill beröra, utmana och väcka samtal om vad som går förlorat om vi inte 
hanterar utvecklingen inom fosterdiagnostik rätt. Vilka konsekvenser får 
det för vårt samhälle? För dig och mig?  

Har alla en framtid, eller inte?

Fosterdiagnostik introducerades i 
Sverige i slutet av 1960-talet. I dag kan 
vi med olika metoder upptäcka �ler 
avvikelser tidigare under graviditeten 
men kan vi hantera informationen vi 
får på ett balanserat sätt? Vad jagar 
vi? Jakten på det perfekta barnet eller 
det perfekta samhället? Vem vinner? 
Människorna som slapp födas i en 
kropp som inte uppfyllde våra ideal? 
Föräldrarna som undkom ett barn 
med funktionshinder? Samhället vars 
resurser kunde sparas?

I Danmark tas ett blodprov 
under graviditeten som kan påvisa 
kromosom avvikelser som Downs 
syndrom. 98 % av dem som får 
beskedet att deras barn har Downs 
syndrom väljer abort.1 

I Danmark föddes 2013 endast 
20 barn med Downs syndrom och 
fortsätter minskningen i samma takt så 
beräknas det sista barnet med Downs 
syndrom att födas i landet 2030.2  
Framtiden är nära och skrämmande. 

Vill vi gå samma framtid till mötes 
som vårt grannland?  Vill vi att alla 
ska vara lika? Vilket samhällsklimat 
har vi egentligen? Vill vi återgå till 
vår historia med institutioner för 
funktions nedsatta eller vill vi helt 
utrota det avvikande? Eller väljer vi 
att fortsätta på den väg vi har börjat 
gå med ökad kunskap som också lett 
till funktions hindrades integration i 
samhället? Ska all kompetens vi byggt 
upp gå förlorad?

Det är en utställning om att tänka efter vart vi är på väg och vad det är vi förlorar 
om vi fortsätter. Som mamma till ett unikt annorlunda barn vill jag tillsammans 
med fotograf Lena Koller påverka framtiden.  Jag vill att framtidens föräldrar ska få 
uppleva det fantastiska med ett annorlunda barn och upptäcka att det unika faktiskt 
inte ligger i själva avvikelsen. 

Utställningen skildrar några få av alla de människor som lever ett rikt liv med en 
funktionsnedsättning i Sverige i dag! 

1) http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/klinisk-genetisk-afdeling/links/dccr/pranatale-tabeller
2) http://www.faktalink.dk/titelliste/fosterdiagnostik/fosterdiagnostikkens-udvikling-og-betydning



Lena Koller, fotograf sedan 1986

Cecilia Gustafsson med dottern Saga

Lena Koller bor i Stockholm och är 
sedan länge en av Sveriges mest kända 
fotografer. Det �inns skäl till det. Hon är 
det både på grund av att under många år 
kontinuerligt ha arbetat med hög kvalitet 
och konst närlighet men också därför att 
man verkligen vill jobba med Lena. Lena 
är bra på mycket. En av de talangerna, i 
många fall den allra viktigaste, är förmågan 
att få den som ska foto graferas att känna 
sig bekväm och sedd!

Cecilia Gustafsson lever med sin familj i 
Åhus i Skåne. Hon har tre barn; tvillingarna 
Saga och Noel och dottern Disa. När Saga 
föddes med en utvecklings störning och 
funktions nedsättning öppnades en helt 
ny värld för familjen och närstående där 
ödmjukheten inför livet och allas lika 
värde �ick en helt ny innebörd.

Kontakt:  
Tel: +46 70-756 61 35
Mail: lena@lenakoller.com
www.lenakoller.com

Kontakt:  
Tel: +46 70-314 36 48
Mail: cecilia.gustafsson@amgen.com

Utställning

 Porträttbilder som speglar livskvalitet hos barn och vuxna med funktionsnedsättning 
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