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Överlevnadskunskap är en novellsamling där de olika
berättar-jagen tillhör en grupp som sällan får ta plats
vare sig i skönlitraturen, eller i samhället. Nämligen
unga med funktionsnedsättning. Jag har själv en grav
synnedsättning och autism. På grund av min
normbrytande funktionalitet har jag ofta upplevt ett
utanförskap både i skolan och på arbetsplatser. Jag får
dessutom nästan dagligen kämpa mot olika
myndigheter för att få mina grundläggande rättigheter
tillgodosedda. Jag började skriva egna noveller när jag
tröttnade på att aldrig hitta en bokkaraktär som jag
kunde identifiera mig med, samtidigt som jag hela
tiden tvingades bemöta okunskap och fördomar från
min omgivning. 

Det gemensamma temat för novellerna är en kamp
för att överleva i ett utanförskap, men också att hitta
ett sätt att leva och finna en gemenskap. Boken riktar
sig främst till ungdomar och unga vuxna, men även
till personer som möter unga med
funktionsnedsättning i sitt arbete.

Genom boken vill jag ge fler unga en berättelse att
känna igen sig i. Samtidigt som jag vill att den ska bli
en ögonöppnare för hur livsvillkoren tyvärr ser ut för
många idag. Min förhoppning är att frågor kring
människors livsvillkor och inkludering ska tas på
större allvar, så att fler barn och ungdomar får växa
upp under bättre förutsättningar än vad jag fick.

Jag heter Desideria Jungelin, är 23 år, och debuterar nu med novellsamlingen Överlevnadskunskap. Jag
har tidigare fått pris i Tensta konsthallsskrivtävling 2017 och i Synskadades Riksförbunds skrivtävling
Skapa Loss 2019. I samband med Tensta konsthallspriset medverkade jag i antologin Vad som helst som
är gemensamt. Då med förnamnet Jennifer. Jag berättar gärna mer om mig, och om mitt skrivande. Jag
nås på mejl: forfattare.desideria@telia.com eller så kan du besöka:
 https://ekstromgaray.se/portfolio/desideria-jungelin/


