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Här kommer lite sommarläsning i hängmattan! 
 
Det har politiskt varit en tyst vår när det gäller våra villkor.   
Inget parti har klivit fram och satt våra frågor på dagordningen. Kampen för att bristande 
tillgänglighet ska klassas som diskriminering och införas i diskrimineringslagen lägger dag till dag. 
Stoiskt står våra kamrater varje torsdag utanför Rosenbad. På torsdag har aktionen pågått 930 dagar 
sedan utredningen Bortom fagert tal (Ds 2010:20) nådde regeringens bord.  Men ännu är ingen lag i 
sikte.  
 
Det enda partiet är emot att klassa bristande tillgänglighet som diskriminering är moderaterna. Vad 
säger det om demokratin och om moralen hos de andra partierna. (Vad dessa värden betyder för 
moderaterna – åtminstone i denna fråga – behöver man inte undra över.) Det man tycker är viktigt 
slåss man för. Tystnaden har aldrig vunnit några politiska segrar. 
 
I maj lämnade Handisam andra lägesbedömning och uppföljning av strategin för 
funktionshinderspolitiken 2011-2016. 
Det är på många sätt en skrämmande läsning. Så här ser verkligheten ut för oss som lever med 
funktionsnedsättningar enligt Handisams rapport: Högst arbetslöshet, lägre utbildning, sämst 
ekonomi, mer beroende av sjukvården, större behov av mediciner, färre sociala kontakter, färre 
semesterresor osv. Hela listan finns i rapporten. Det är denna bild  vi är vana att möta när det skrivs 
och talas om oss. Nästan som vi vore ickevarelser utan möjligt att identifiera sig med. Ja, som själva 
definitionen för utanförskap.   
 
Med andra ord. Vi lever i ett institutionaliserat och förväntat utanförskap. Vi har ”tillägnats” ett eget 
politikerområde – funktionshinderpolitiken – inom vars ramar vi är föremål för politikers reformer 
och åtgärdsprogram som sedan hamnar i händerna på byråkraternas uttolkningar och 
gränssättningar.  
 
Är det så här det måste vara? Nej naturligtvis inte. Sverige har ju västvärldens bästa 
”funktionshinderspolitik”. Sverige var också bland de första som ratificerade FNs konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Och detta utan att behöva ändra en endaste 
liten lag, eftersom riksdagen tyckte att lagarna redan var i överensstämmelse med alla artiklar i 
konventionen. Fast verkligheten säger något helt annat. Så till exempel tyckte man sig kunna strunta 
i att följa FN konventionens artikel om att bristande tillgänglighet i lag ska klassas som 
diskriminering. 



 
Från FöR överväger vi att kräva att FN konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättningar ska uppgraderas till lag så att den inte helt degraderas till en 
papperstiger. Vad tycker du som medlem om detta? Kan det vara en väg att gå för att få upp frågan 
om våra villkor på den politiska agendan?  
 
Höstens traditionsenliga seminarium kommer att äga rum den 20 september i ABF huset 
Sveavägen 41, Stockholm. Det ska handla om hur vi för ut vårt budskap. Temat är: Hur vi blir 
tydligare och uppnår resultat i vårt påverkansarbete! En orsak till det politiska status quo vi 
konfronteras med har finns också att finna att vi inte når fram med vårt budskap. Det kan och måste 
vi bli bättre på. Ja, hela funktionshinderrörelsen måste bli mycket bättre på detta. 
 
Ytterligare en påminnelse om medlemsavgiften för dem av er som ännu inte 
hunnit med att betala den. 
 
Medlemsavgiften för 2013 är oförändrad, 200 kr för ett år eller ett frivilligt högre belopp. När du 
betalar glöm inte att ange medlemskategori (”anser dig ha ett rörelsehinder” eller 
solidaritetsmedlem) och aktuell e-post adress. FöRs postgironummer är: 17 90 25 -2. 
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