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 A lltifrån gladskratt till skratt 
för att det gör ont, till den 
berömda klumpen i halsen 

och tårarna som bränner i ögonen. 
Timmen går alltför fort när vi följer 
de tre huvudpersonernas försök att 
få arbete och att fungera i arbetslivet. 
Anton med en lindrig utvecklings-
störning, Hanna med adhd och Jonas 
med Aspergers syndrom. 

Pjäsen Churchill var inte heller 
klok spelas på Östra Teatern. Scener-
na är realistiska och visar med tydlig 
skärpa både vad som kan gå snett och 
hur bra det kan vara med rätt person 
på rätt plats. 

Hanna går med liv och lust in i 
sina jobb. Hon tar gärna de besvär-
liga hemtjänstkunderna. Gubben 
som vägrar släppa in hemtjänsten 
till exempel. Men hon måste lägga 
mycket extra energi för att få kontakt 
och tiden räcker inte till. Hon blir 
mer och mer stressad och jobbet går 
sämre och sämre.

Äntligen ett jobb
Jonas vill absolut inte tala om att 
han har Aspberger när han kommer 
till sin nya arbetsplats. Det går snett 
direkt när kollegorna försöker ta 
kontakt och hälsa honom välkommen 
och småprata. Jonas snoppar av dem 
utan att förstå det själv. Kollegorna 
blir arga och vill inte ha honom där. 
”Den där otrevliga jäveln blir inte 
långvarig på det här stället”.

När Anton äntligen, äntligen efter 
många försök får jobb på en hambur-
gerrestaurang stortrivs både han och 
kunderna. Han har en klok, med-
mänsklig och affärsmässigt smart 
chef som ser vilken tillgång han är för 
företaget. Han får kunderna att trivas 
och känna sig hemma. Ibland får hon 

säga till när han pratar för mycket, 
men hon gör det på ett bra sätt och 
Anton kan ta det. När chefen efter lite 
mer än två år får nytt jobb på annan 
ort blir Anton förtvivlad. Han säger 
upp sig.

Detta är glimtar ur pjäsen som med 
värme beskriver hur det är att söka 
jobb och försöka komma in på en 
arbetsplats när man har en funktions-
nedsättning. Det märks att det finns 
mycket kunskap om både arbetsvill-
kor och funktionsnedsättningar hos 

dem som arbetat med pjäsen. För att 
inte tala om det allmänmänskliga. 
Den här pjäsen borde alla som på 
något sätt är inblandade i frågan gå 
och se. Politiker, tjänstemän på olika 
nivåer, arbetsgivare, chefer, arbets-
kamrater …

Efter pjäsen finns möjlighet att 
stanna kvar och diskutera kring den 
med skådespelarna och resten av 
publiken. 
TEXT: KIA MUNDEBO, OMBUDSMAN FUB

FOTO: URBAN WEDIN

Churchill var inte heller klok 
– om arbetslivet för personer med 

funktionsnedsättning
Detta är en underbar pjäs som i högt tempo tar med åskådarna  

ut på en emotionell berg- och dalbaneresa. 

Föreställningen handlar om tre unga människors kamp för att ta sig in i arbetslivet.
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 I pjäsen Churchill var inte heller 
klok får vi följa tre unga männis-
kors kamp för att ta sig in i arbets-

livet: Anton med en lindrig utveck-
lingsstörning, Hanna med adhd och 
Jonas med Aspergers syndrom.

De möter en tuff arbetsmiljö där 
bemanningsfirmor slimmade struk-
turer och krav på effektivitet stänger 
dem ute. Hanna bränner ständigt ut 
sig. Jonas klarar inte att vara i grupp. 

Men pjäsen visar inte bara på 
svårigheter, utan lyfter framförallt 
fram de många fördelar, när personer 
med funktionsnedsättning kommer 
in på arbetsmarknaden. När Anton 
äntligen får ett jobb utvecklas hela 
arbetsplatsen till det bättre. 

– Vi vill sätt ljuset på det enorma 
resursslöseriet i samhället som pågår 
när personer med funktionsnedsätt-
ning stängs ute från arbetsmarkna-
den. Oftast på grund av okunskap 
och fördomar, betonar Ulrika Ragnar 
Borell. 

”Churchill var inte klok” är en rätt 

ovanlig och lite oväntad titel på en 
pjäs från Östra Teatern. Hur kom den 
till egentligen?

– Det är faktiskt Pär Larshans, håll-
barhetschef på Max som är ”pappa” 
till den. Vi hade ett möte kring frågor 
om vad näringslivet hade att vinna 
på att anställa personer med funk-
tionsnedsättning. Plötsligt sa Pär: 
”Churchill var inte heller klok, men 
gjorde mycket bra ändå”. Och Pär har 
faktiskt blivit en av rollfigurerna, li-
kaså är Antons gestalt hämtad nästan 
direkt från en serveringsvärd på en av 
Max restauranger. 

– Gunilla Boëthius har skrivit ma-
nus även till denna föreställningen. 
Hon har själv en son med autismlik-
nande funktionsnedsättning och har 
på nära håll kunna följa hans kantade 
väg för en plats på arbetsmarknaden. 
Tack vare det är pjäsen också väldigt 
autentisk. 

Redan på genrepet nådde pjäsen en 
bredare målgrupp än Östra Teaterns 
tidigare föreställningar gjort. 

– Vi har haft fler ”dörröppnare”. 
Pär Larshans har självfallet lockat in 
näringslivet, men även företrädare 
från såväl regeringen som kulturlivet 
har funnits på plats. Kan vi sprida 
pjäsen brett i samhället så känns det 
själv fallet väldigt positivt. 
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS
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Pjäsen som sätter ljuset  
på rätten till arbete

– Pjäsen är en fristående fortsättning på Autist javisst! Efter att vi spelat den fick vi ofta frågan 
om hur det skulle gå för Jonas. Skulle han exempelvis kunna få ett jobb?, 

berättar Ulrika Ragnar Borell, producent på Östra Teatern.

FAKTA:  
Östra Teatern är en teaterförening från 
Stockholm som sätter funktionsnedsatta 
människors situation i fokus. Sedan 2003 
turnerar de i Sverige, Norge och Finland 
med fem utbildningspjäser skrivna av 
dramatikern Gunilla Boëthius: När Lillan 
kom till jorden, Mohikan med vita strum-
por, Boogie för benlösa, Autist javisst! 
och Churchill var inte heller klok. Östra 
Teatern samarbetar bl a med kommuner, 
landsting, företag, handikapporganisatio-
ner, universitet och museer.
www.ostrateatern.se
 

Ulrika Ragnar Borell, producent på Östra 
Teatern.


