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GIL TORKAR SIG I RÖVEN MED FÖRDOMAR
PRESSMEDDELANDE 

I våras fick coronapandemin en oväntad konsekvens. Plötsligt översköljdes internet med 
bilder från hela världen där hyllor i butikernas toalettpappersavdelningar gapade tomma. 
 Toalettpapperskaoset blev inspirationen för GIL:s nya kampanj Cripple Crap Wipes – ett 
toalettpapper med samlade fördomar om funktionsnedsatta.
 
 – Att utsättas för fördomar är kanske det som förenar oss med funktionsnedsättning allra mest. 
Vi fick nog för längesen och nu har vi hittat ett sätt att översätta uttrycket “skit ska skit ha” till 
handling, säger Anders Westgerd, VD på GIL. 

GIL gick till sina följare och bad dem lista de vanligast förekommande fördomarna. Den färdiga 
listan användes sedan som grund för att designa ett toalettpapper. Pappret är förpackat i en 
kartong om två rullar i varje. Kartongen är utsmyckad med illustrationer och text som på olika sätt 
tipsar om hur man bäst förstör fördomar med hjälp av pappret.

Drabbar vuxna och barn
Att brottas med fördomar är något som hör till funktionsnedsattas vardag, och att bli diskriminerad 
på grund av sin nedsättning är förbjudet enligt svensk lag. Tyvärr drabbas trots detta såväl 
vuxna som barn. Detta är en av många anledningar till att GIL vill lyfta frågan om fördomar i 
samhällsdebatten. Så här skriver Unicef om hur barn påverkas av fördomar: 

“Det centrala problemet när barn inte får delta fullt ut i samhället är oftast inte själva 
funktionsnedsättningen, utan fördomar och diskriminerande normer.” (unicef.se)

Enligt en undersökning som gjordes av Myndigheten för delaktighet 2017 beskriver en femtedel av 
de svarande bemötande från arbetskamrater och chefer som ett hinder i arbetet. (mfd.se) 

En kreativ protest
– När man arbetar mot fördomar finns det aldrig bara ett sätt som är rätt. Vi vill uppmana folk att 
vara kreativa när de krossar fördomar och hoppas att de kan inspireras av musikvideon vi gjort i 



Besöksadress: 
Mölndalsvägen 30B
Göteborg
 

Postadress:  
Box 24061 
400 22 Göteborg 
 

www.gil.se 
kontor@gil.se 
031-63 64 80

samband med detta, förklarar Anders Westgerd. Som även är huvudrollsinnehavare i videon.

Videon skildrar, på ett absurt sätt, en mans kamp mot fördomar. Budskap som “är ointelligent”, “har 
ingen humor” och “kan inte ligga” förföljer mannen i videon. Med bland annat köttklubba, strykjärn 
och dokumentförstörare till sin hjälp försöker han krossa budskapen till varje pris.

Förhoppningen är att fler följer videons exempel och ger sig på fördomar på alla tänkbara sätt. De 
som laddar upp sina förslag på nätet har dessutom chans att vinna specialdesignade priser! 
 
– Fördomar är skit och har ingen verklighetsgrund. Medan ett trappsteg är en slags otillgänglighet 
som många kan förstå är den “mjuka tillgängligheten” ibland svårare att komma åt. Den handlar 
om att man kanske avstår från saker för att slippa miner, man blir inte aktuell för jobb, ses inte som 
kompismaterial eller helt enkelt blir ignorerad. Det skapas ett ofrivilligt utanförskap som kan vara 
förödande inte minst för självkänslan. Det vill vi sätta stopp för, avslutar Anders Westgerd.

Pappret säljs för närvarande på några få utvalda platser, däribland Fotografiska i Stockholm och 
Röhsska i Göteborg. Mer information om kampanjen finns på www.cripplecrapwipes.com. 

Hemsidan cripplecrapwipes.com blir officiell 20 oktober 2020. 
Förhandstitta med lösenordet: gil2020

Kontakt
Anders Westgerd (VD) 
anders@gil.se 
031-63 21 90 / 0761-07 10 20

Kampanjsida: www.cripplecrapwipes.com 
GIL:s hemsida: www.gil.se 
GIL på Instagram: @gil_funktastic 

Kort om GIL
Göteborgskooperativet för Independent Living (GIL) samordnar personlig assistans sedan 1989. 
GIL ägs och drivs av personer med funktionsnedsättningar, kooperativet har 260 medlemmar och 
2000 personliga assistenter. GIL arbetar socialpolitiskt för att förändra och förbättra situationen för 
människor med funktionsnedsättningar. GIL har i detta syfte genomfört en rad olika kampanjer så 
som CP-dockan, CP-ölet, CP-trucken, CP-fria zoner, Said by retards och Normaldemokraterna.


