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livsmod När Yasmin Jungestedt var femton dök hon på för

grunt vatten i Spanien och skadade ryggmärgen allvarligt.
Hennes yrkesdröm om att bli dansare krossades.
Hur tar man sig tillbaka till livet och ny glädje?
text och foto
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’’Det jag var bäst på

ick förlorat’’
A

tt sitta i rullstol är en slags inbjudan till
diskussioner om livet och frågor från
helt främmande personer: ”Dök du?”,
”Kollade du inte djupet innan?”, ” Ångrar
du dig?”
Dåmåstemanfattabeslutetommanska
dra den långa eller korta historien, konstaterarYasminJungestedt.Denlångadrarhon
i sin färska och mycket välskrivna bok När
livet störtdök.
– Det jag var allra bäst på, dansen, mitt
sättattuttryckamigpå,gickförlorat.Jagvar
tvungen att ta mig igenom den svarta sorgen och hitta en ny mening för att komma
vidare.
Vi ses i hennes trevliga lägenhet i markplanet där hon bor med kille, liten hund, och
platsförassistenter.YasminJungestedtärlätt
attfåkontaktmed,ärpåfallandeverbaloch
säger att hon är lycklig över livet. Men det
har varit en lång väg.
I boken beskriver hon hur själen fick
flyttanågonannanstansnärandramänniskor sysslade med hennes kropp, hur det är
attvaraendelavnågonsarbetsdag,närandra
kan se ens kiss i en påse och ens slem i en
annan behållare, att vara 15 år och ha dödenalldelesförnära.Påintensivenlåggamla
människor som rosslade och jämrade sig.
– Ibland vaknade jag och såg att en säng
var tom, någon hade dött. ”Lika bra det”,
tänkte jag, ”det vill jag också göra”.
Kroppen som hon hela livet slitit för att
träna upp förtvinade, benen började se ut
somsugrör,armarnablevallttanigare.Hon
hade svåra problem med lungorna, med
ryggen som blev sned.

– Jag låg ensam på ett sjukhusrum med
förlamad kropp, tristessen som ett svart
moln. ”Jag måste skriva en bok”, tänkte jag.
”Folk måste få veta hur det är, att det kan
hända vem som helst.”
Ett år efter olyckan kunde hon börja
gymnasiet, men nu på medialinjen. Hon
vill utveckla skrivandet.
– Jag fick veta att jag skulle få personliga
assistenter,andramänniskorskullevaramina
armar och ben. Det var ett yrke att hjälpa
mig. Hur skulle det fungera?
Inte särskilt enkelt, visade det sig. Och
gymnasiet var samma plats som där dansarna gick.
–Jagsåggruppenjagtidigarevaritendel
avgåtillsinalektionermeddanskläderipåse.
Detskullejagocksåhagjort.Detvarsomatt
se sitt eget spöke. Jag borde ha skonat mig
från den smärtan.
Ändå stannade hon ett tag till i dansens
värld. En tidigare lärare frågade omYasmin
Jungestedt ville skriva för Danstidningen.
– Hon tänkte att det kunde vara ett sätt
för mig att hålla kontakten. Hon visste att
jagalltidgillatattskriva,blahadejagskickat
ett brev till lärarna där jag tackade för den
uppfostrandansundervisningenhadevarit.
Allt viktigt som jag kunde hade jag ju fått
läramiggenomden;betydelsenavrespekt,
disciplin, stark vilja …
Så Yasmin Jungestedt skrev om dans och
det var roligt att se sitt namn i tryck, men
känslomässigt blev det bakslag.
–Jagförstodattjagvartvungenattlämna
den världen helt och hitta andra sätt att uttrycka mig. Det var en nyttig lärdom: det

fungerar inte att hänga sig kvar när något
är över.
Hon berömmer lärarna som gjorde sitt
allrabästaförhenne.Medassistenternavar
det svårare.
– Jag trodde att det skulle vara bäst med
unga tjejer som mig, men det blev kompliceratmedpersonalomsättningochutsuddadegränsermellanjobbochvänskap.Mitt
rum blev en allmän mötesplats. Ibland tog
assistenternaöverminavänner,iblanddrog
de ut på egen hand och lämnade mig.
Så småningom förstod hon att det som behövdes var stabila och erfarna personer.
– Människor som kunde hålla sig i bakgrunden och ha en känsla för vem jag är.
Det innebär inte att assistenter ska behandlassomluft,sominställningenvariett
assistentkooperativ som hon gick med i.
Somomdefaktisktvorejustarmarochben.
Man ska visa varandra respekt, tycker hon.
– Så småningom startade jag eget för att
kunnapåverkaochgebättrelön.Detäringenlättsakattledaandranärmanärtonåring.
Efternyamotgångar,blaettsvårtliggsår
som gjorde två av gymnasieåren sängliggande, kunde hon resa igen.
–Detblevenvändpunkt. Allamötenoch
nya intryck fick mig att se att världen innehållersåmycketmer.Mötenmedandrahar
alltid gett mig mycket.
YasminJungestedtbörjadeintresserasig
för hur människor med funktionsnedsättninghadedetiandraländer–Sverigetillhör
verkligen de bättre, tycker hon.
–Jagvannenuppsatstävlingochfickåka
till en konferens i Japan och hålla tal sid 22 ‚
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BOK OM ATT TÄNKA OM OCH BLOGG OM VARDAGEN
OM ATT KOMMA VIDARE

YASMIN OM ODETTE

Yasmin
Jungestedts
bok heter
Yasmin –
när livet
störtdök
och passar såväl den
som av olika skäl måste
tänka om som den som
jobbar med andra människor, dvs de flesta.
I förordet skriver
en vän:”Hon lärde mig
att få perspektiv på
tillvaron, att se vad
som i själva verket är
värdefullt i livet. Hon
skänkte mig ett bättre
omdöme.”

Så här skriver Yasmin Jungestedt om sin assistent Odette på
bloggen http://textyasmin.se/blogg:
”Nu har jag resfeber tillsammans med min personliga
assistent Odette. Hon har inte ätit och sovit på en vecka nu.
Jag och Janne var precis förbi henne med Budapestbakelser
för att önska henne ett stort lycka till – imorgon, i natt, åker
hon till Rwanda för att träffa sina barn och barnbarn för
första gången på tio år!!!
… Hennes livsglädje, trots allt det hemska hon har gått
igenom, skulle inspirera många. Hon har lärt mig mycket om
livet, om världen, och förtjänar bara det bästa av allt! Odette
har varit med mig i sex år, hon har stöttat mig igenom
svårigheter och gläds åt mina framgångar. Vi har skrattat och
gråtit tillsammans och givit varandra styrka. Tillsammans är
vi en oslagbar kraft!
Känns fantastiskt och ofattbart att hon äntligen kan få åka
och krama om sina barn! Är det någon som vet vad ordet tålamod verkligen handlar om så är det Odette. Hon finns alltid
närvarande, för allt och alla, för vänner och familj i Sverige,
dygnet runt.”

VILL DU VETA MER? Lyssna på Yasmin Jungestedt på WorkingLife 2012
den 17 oktober på Stockholm Waterfront. Se www.workinglife.se.

”Jag pratar om smärtan och sorgen. Men jag tänker att när de ser den
jag är i dag så kan det vara som en uppmuntran.”
yasmin jungestedt

sid 21 om hur det fungerar hos oss. Jag börjadevarauteochträffafolk,festadeochtog
igen mina förlorade tonår.
Hon beskriver ett växande självförtroende.
– Först satt jag mest i bylsiga tröjor i rullstolen,menenassistentfickmigattkläupp
mig och sminka mig. Jag var öppen för att
flirta lite med killar.
Hon gick Poppius Journalistskola och
ville sedan plugga utomlands.
– Jag var ju tvungen att ha assistans och
det fanns inga riktlinjer för vad som gällde
hos Försäkringskassan, jag var något av en
pionjär.

‚

Hon kom dock ivägtill Kalifornien med fyra
personligaassistenterochpluggadebland
annatakademiskengelskaochestetiskaämnen under nio månader.
–Jagblevotroligtimponeradöverattallt
var så anpassat till funktionshindrade, bl a
avfasade trottoarer vid alla övergångsställen och ramper på alla bussar. Stockholm,
däremot, är ingen tillgänglig stad. Hela nybyggdaJärlaSjö,därjagbor,ärfulltavgatsten
ochtrappor.Åkermantunnelbanakanman
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räknamedatthissarnaärurinstinkande,om
de alls funkar.
I dag jobbar Yasmin Jungestedt bl a som
webbredaktör på Stiftelsen Spinalis, som
främjar forskning om ryggmärgsskador.
Hon föreläser och håller i ett nätverk för
ryggmärgsskadadekvinnorochsökerockså
upp nyskadade.
– Det är viktigt att de är ungefär lika svårt
skadadesomjagsåattdekanidentifierasig
medmig.Jagprataromsmärtanochsorgen.
Men jag tänker att när de ser den jag är i dag
så kan det vara som en uppmuntran.
Hon förklarar att hon är allergisk mot
hurtighet och att inte få sörja. Själv kände
hon trycket att vara avdelningens lilla solstråle.
– Jag minns t ex att när jag bara ville ligga
i min säng en dag och vara helt deprimerad
så fick jag inte det. Sköterskorna blev oroliga och skulle till varje pris ha upp mig till
detfulauppehållsrummetdärfolkstirradei
väggarna. Vi skulle prata och umgås.
Detärviktigtförskadadeattsåsnartsom
möjligtfåkommautiarbetslivetochfåvanliga rutiner, betonar hon.

– Vi måste bli mycket bättre på det! Sådana som jag måste få vara med – och vi har
lärt oss mycket som andra kan ha glädje av.
Ofta går det att anpassa jobbet med enkla
medel.
Hon betonar hur tillfredsställande det
var att börja gå upp tidigt och göra något
produktivt.
Varje år drabbas cirka 150 personer av en
ryggmärgsskada,någraanledningarärtrafikskador och dykskador – ett tiotal personer dyker för grunt. Fallolyckor är också
vanliga.
– Jag har träffat många unga killar från
byggbranschen.Detgörmigontattsedem,
oftaärdeointresseradeavnågotadministrativtjobb.Deärskickligapåsittochvilljobba
med händerna, det som inte längre går.
Och framtiden?
– Jag vill komma ut och föreläsa om boken.Jaghoppasgeungatjejerstyrkaattvara
starka och ta för sig. Man kan komma långt
om man inte är rädd. Jag vill berätta hur
jag kom vidare, det kan finnas både jobb,
kärlek – ja, man kan ha sex – och nya livsintressen.				 „

