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Colifatas svenska motsvarigheter
Radio La Colifata har flera svenska motsvarigheter, bland annat i
Stockholm och Lund. I höstas startade Radio Totalnormal – med
La Colifata som förebild.

Sök

• Radio Totalnormal startade
oktober 2008 i Stockholm:
www.radiototalnormal.se. Är
finansierat av Allmänna arvsfonden
och drivs av Fanzingo samt
medlemmar på Fountain house i
Stockholm. Sänder live med publik
torsdagar kl 14–15.30 från
Södermalm i Stockholm, Götgatan
38, Fountain house.

Radio Totalnormal är inte som vilket radioprogram som helst. Här finns
ingen journalist som ställer vinklade frågor eller klipper bort olämpliga
uttalanden. Ingen allsmäktig programledare. Programmet både styrs
och görs av dem med erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller
anhörigas.

• Radio Tokholm, en närradiokanal
som ska sända över Stockholm
med omnejd via radio Sydväst och
på 88,9 MHz. Drivs av RSMH
(Riksförbundet för social och
mental hälsa) Solbergagården.

Totalnormal startade efter att Idji Maciel hade varit i Argentina för att
göra ett inslag om La Colifata för Sveriges radios räkning.
– Jag blev så imponerad av dem. Och när programmet sändes fick jag
jättemycket feedback, folk sa att jag borde starta något sådant. Så då
gjorde jag det.

• Radio Galen. Görs i Lund sedan
17 år tillbaka och går ut via
Studentradion och sedan ett par år
tillbaka på webben. Lyssna på
http://www.radiogalen.se/.

Hon sökte pengar ur Allmänna arvsfonden och i dag har hon en 75procentig tjänst som projektledare för programmet, som sedan starten
sänds under en och en halv timme varje torsdag. Idji Maciels roll är att
stötta, lyssna och hålla koll på tiden. Inte styra samtalen i någon
riktning.

– Man kan prata om vad man vill och uttrycka sig om vad som helst. Det ger en mycket rättvisare
bild av den här gruppen, som utsätts för ganska mycket fördomar i andra medier.
När FRIA talar med Idji Maciel har veckans program just avslutats.
– Man vet aldrig i förväg vad det ska handla om. Några läste dikter, det är nästan alltid dikter med,
ett tvillingpar spelade gitarr och sjöng, man pratade om att hundägare bör ta mer ansvar. Och så
hade vi ett förinspelat reportage om musik som kan få en att må bra, med en publikdiskussion
efteråt.
Några lyssnarundersökningar har man inte råd att göra och därför har Idji Maciel heller ingen
uppfattning om hur många som lyssnar. Målet är förstås att bli lika stora som den argentinska
motsvarigheten.
– Nu har vi startat en dialog med Sveriges radio för att få dem att sända några kortare inslag. På det
sättet kan vi nå många fler, säger hon.
Kristian Borg
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