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INFOBLAD PÅSKEN 2013
GLAD PÅSK på er alla denna kalla vår. Men hoppet är inte ute. Vintergäck,
snödroppar och även krokus har trotsat kylan. Och snart kommer scillan att med sin blå färg ta
markerna i besittning.
Förutom denna påskhälsning innehåller INFOBLADET en redogörelse från FöRs landsmöte
och seminarium den 22 mars på ABF huset i Stockholm.

OM Landsmötet
Landsmötet är ett viktigt tillfälle där vi öga mot öga kan träffas och diskutera FöRs
verksamhet och det samhällsklimat vi verkar i.
Tillsammans konstaterade vi att det är tuffa och oroande tider. Inte bara på grund av den
finansiella krisen vi dagligen påminns om. Utan den största oron har sina rötter i att det åter –
i dagen Sverige - visat sig vara möjligt att ifrågasätta grundläggande värderingar och att dela
upp människor i vi och dem. Vi ser att ett offentligt välgörenhetstänkande börjar ta form och
ges ny legitimitet där givaren bestämmer och mottagaren förväntas tacksamt ta emot.
Villkoren för personer med funktionsnedsättningar ställs åt sidan och ges inte någon plats i
den politiska debatten i ett hårdnande samhällsklimatet.
Detta är dominerande delar av den verklighet vi hade att förhålla oss till när vi samlades till
landsmöte för att diskutera och fatta beslut om FöRs verksamhet det kommande året – 2013.
I verksamhetsprogrammet som styrelsen föreslog landsmötet fanns följande punkter upptagna:
Kritiskt granska regeringens strategi för funktionshinderpolitiken för åren 2011 – 16.
Kampen för otillgänglighet som grund för diskriminering fortsätter och intensifieras.
Bredda den politiska kampen för våra medborgerliga rättigheter genom att nå ut till och söka
samarbete med grupper och organisationer som aktivt delar våra värderingar.
Verka för en stark och samlad funktionshinderrörelse utifrån ett medborgarskapsperspektiv.
Ta aktiv del i samhällsdebatten och verka för att skapa ett nätverk av debattörer utifrån FöRs
samhällssyn, värderingar och mål.
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Punkterna som tas upp i verksamhetsprogrammet speglar samhällsutvecklingen och behovet
att både bredda kampen och lyfta fram våra grundläggande värderingar. Mot denna bakgrund
ställde vi oss frågorna: Vad kan FöR göra som gör skillnad, sett till vår storlek och
förutsättningar för att synliggöra villkoren för personer med funktionsnedsättningar?
Ett svar på den frågan som landsmötet tog fasta på var att vi behöver bli duktigare och
effektivare att kommunicera för att ta utrymme i dagens komplexa medialandskap.
Landsmötet beslutade därför att höstens seminarium ska handla om kommunikationsstrategier
samt att för planering och genomförande av seminariet inhämta professionell hjälp från
mediaforskare/utbildare. För detta ändamål avsattes 10.000 kr utöver kostnader som upptagits
i budgeten för 2013.
Detta är styrelsen för 2013
Ordförande vald till 2015
− Lars Hagström, Lund
Ledamöter: valda till 2015
− Lars Lundström, Sätila
− Jessica Smaaland, Stockholm
− Karin Westlund, Stockholm
Ledamöter valda till 2014
− Vilhelm Ekensteen, Lund
− Suzanne Elmqvist, Sundbyberg
− Britt Jakobsson, Umeå
Protokollet från landsmötet skickas ut när det är justerat.
Ett uttalande antogs av landsmötet och senare även av deltagarna på seminariet som ställdes
till regering och riksdag. Ni har tidigare fått det i ett separat mejl, men bifogas också i detta
utskick.

Om seminariet - Rätten till ett fullvärdigt medborgarskap! Vart är vi på väg? Var
finns den politiska viljan?
Till seminariet var vi djärva nog att inbjuda samtliga partiledare. Dock var det bara Jonas
Sjöstedt, Vänsterpartiets partiledare, som hade möjlighet att komma.
I min inledning framhöll jag att vi uppmärksammat att (V) är det parti som oftast har de mest
utarbetade motionsförslagen, är snabba med att involvera funktionshinderrörelsens krav i sin
politik och har engagerade företrädare i riksdagen. Men att vi samtidigt kan konstatera att (V)
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– om än inte i samma omfattning som övriga riksdagspartier – har en tendens att sortera in
villkoren för personer med funktionsnedsättningar under politikområdena vård och omsorg.
Funktionshindrades villkor tas inte heller upp i Vänsterpartiets program där den övergripande
politiken beskrivs. (Ett uttryck för detta var att Jonas i sin inledning istället för att tala om
jämlika villkor för personer med funktionsnedsättningar halkade med tungan och sa rimliga
villkor. Detta uppmärksammades av auditoriet och han fick göra den välkända
politikerpudeln. Han ursäktade sig med att han var ovan att diskutera dessa frågor och därför
uttryckt sig felaktigt, men att det inte råder någon tvekan om att (V) politiskt arbetar för att
människor med funktionsnedsättningar ska uppnå jämlika villkor och att det inte ska finnas
olika medborgarskap.)
Trots (V):s radikala förslag har man haft liten framgång med dem. Det finns många orsaker
till detta. (Funktionshinderrörelsen möter ju samma svårighet.) Varför, frågar vi oss, försöker
(V) inte mer aktivt att få med de övriga oppositionsparterna på sina förslag. En aktuell fråga
där ett sådant samarbete skulle kunna ge resultat är kravet att bristande tillgänglighet som
grund för diskriminering förs in i diskrimineringslagen.
Därefter öppnades debatten. Först fick Jonas Sjöstedt ordet. Han tackade för inbjudan och att
han såg fram emot en värdefull diskussion.
Han konstaterade det faktum att den, som han underströk viktiga frågan, att klassa bristande
tillgänglighet som diskriminering fastnat på regeringskansliet. Orsaken han såg var avsaknad
av politisk vilja. Han höll med om kritiken att (V) kan vara mer drivande i denna fråga.
Samtidigt framhöll han att riksdagen, efter ett initiativ från (V) den 14 juni 2012, gjorde ett
tillkännagivande att regeringen skyndsamt skulle lägga fram ett lagförslag om att bristande
tillgänglighet ska tas in i diskrimineringslagen. med denna inriktning.
I anslutning till diskussionen om bristande tillgänglighet fick han frågan om (V) har
tillgängliga lokaler för partimedlemmar ute i landet? Hans svar blev här att detta är ett
självklart krav samt att han skulle se till att partiet undersöker hur det faktiskt ser ut med
tillgängligheten i detta avseende.
Inte oväntat tog han upp de problem som (V) ser med de stora vinstuttagen som
privatiseringen inom vård och omsorg lett till. Han var här angelägen att vara tydlig med att
(V) inte fört fram konkreta förslag om att förbjuda privata vinster inom assistansområdet då
man förstår och ser det värdefulla med att enskilda assistansanvändare genom
assistansreformen har laglig rätt att välja assistansanordnare. Denna rätt vill partiet värna om.
Han uttryckte särskild oro över de övervinster som anordnare knutna till riskkapitalistiska
företag tar ut och var kritisk till att privata företag, som framkommit i massmedia, erbjuder
lägre löner, vilket han befarade skulle spilla över även på offentligt driven verksamhet. Han
ville höra hur vi från funktionshinderrörelsen ser på detta problem, som han befarar kan
komma att skada assistansreformen.
Sammanfattningsvis fick han som svar på sin fråga att valfriheten för enskilda
assistansberättigade att välja anordnare, som assistansreformen möjliggjort, måste bevaras och
får inte leda till politiska panikåtgärder. Problemet med övervinster måste hanteras på ett
klokt sätt. Man kan inte, som ofta görs, på ett förenklat sätt ställa privat verksamhet i motsats
till offentligt driven verksamhet. Ingen av oss vill tillbaka till det gamla kommunala
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monopolet blev det samlade budskapet som med stor tydlighet framfördes av flera av
deltagarna.
Kritik framfördes att politiken idag som rör villkoren för personer med funktionsnedsättningar
saknar mål och inriktning. Tidigare hade man en helhetssyn. Idag inriktas politiken på
enskildheter och administrativa rutiner. Ett sådant förhållningssätt intas både inom
hjälpmedelsområdet samt inom områdena tillgänglighet och personlig assistans.
Jonas S fick vidare frågor om medborgarperspektivet och vad han vill göra för att lyfta fram
FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar som idag missköts
av både riksdag och regering. Hans svar blev att (V) bland annat skulle vilja använda ROTavdraget för att i reglerad omfattning bidra till att finansiera en utbyggd tillgängligheten.
Diskussionen kom också att handla om skillnaden mellan politiken på riksnivå och kommunal
nivå som finns när det gäller alla partier. Till exempel att man på kommunal nivå gör
nedskärningar som man på rikspolitisk nivå är emot. Frågan ställdes till Jonas S hur detta är
möjligt och vad man gör för att komma åt detta problem. Han höll med om kritiken. Man
försöker få partiets företrädare att förstå att om man åtar sig politiska uppdrag krävs att man
tar ansvar för att man också skaffar sig den kunskap som krävs för uppdraget.
Efter en timmes samtal var Jonas S tvungen att lämna mötet för att hinna hämta sina barn på
dagis.
Seminariet fortsatte med intern diskussion. En summering av samtalet med Jonas S gjordes.
Vi enades om att vi haft konstruktivt samtal med honom och att vi får ta tag i det positiva från
samtalet. Förvånade var att han under samtalet började tala om omsorg, vilket visar hur djupt
rotat företeelsen är att våra villkor politiskt reduceras till vård- och omsorgsfrågor.
Informerades om att Handisam givit ut ett häfte om FN-konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättningar, kostnadsfritt från dem.
GLÖM INTE BETALA MEDLEMSAVGIFTEN !!!
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 är
solidaritetsmedlem) och aktuell e-post adress. Senast efter aprils utgång ska medlemsavgiften
enligt vår stadga vara inbetald. Men varför vänta så länge?
FöRs postgironummer är: 17 90 25 -2.
DET VAR ALLT FÖR DENNA GÅNG

HELGHÄLSNINGAR FRÅN Förbundet Rörelsehindrade.
Lars Hagström, ordförande

