EN NYÅRSHÄLSNING FRÅN
FÖRBUNDET
RÖRELSEHINDRADE
Snart har året 2010 dragit sig tillbaka, luggslitet och skamset efter att ha lämnat efter sig en hel del
ogjort jobb. Jag tvekar lite här hur jag ska fortsätta. Ska jag vrida och vända på det som inte blev
som vi hoppats på, söka förklaringar och orsaker till att det blev som det blev. Eller bara nöja mig
konstatera att nu kommer det ett nytt år som ställer oss inför nya utmaningar och möjligheter. Det
måste, som ni redan gissat, bli ett både och.
År 2010 är det år då den handikappolitiska planen skulle gå i mål. Tiden går ju inte att stoppa så där
är vi nu. Men någon målgång blev det inte. Hur långt har man hunnit? För att ta reda på det har jag
läst regeringens utvärdering, Handisams underlag som regeringen beställt och även skummat
sektorsmyndigheternas rapporter. Och vad fann jag! Arbetslösheten har ökat. År 2000 var 67 %
sysselsatta av personer med funktionsnedsättning. Nu bara drygt 60 %. Tillgängligheten - hur har
det gått med den? Det mesta handlar om information, uppföljning av handlingsplaner för att åtgärda
enkelt avhjälpta hinder. Dock ingen information som särskilt tydligt talar om hur långt man hunnit.
Ett genomgående intryck vid läsning av alla utvärderingar är att det alltid verkar finnas tid att börja
om från början och att bara man haft mer kunskap skulle det ha gått bra. Som om det vore nyhet,
något man inte kände till, att det finns människor med funktionsnedsättningar. Börjar det förresten
inte bli lite patetiskt med begreppet enkelt avhjälpta hinder. Var inte vitsen med det begreppet att de
skulle vara enkelt åtgärdade och just därför vågade man sätta ett slutdatum - 2010 - då jobbet skulle
vara gjort.
Så till något annat, som inte är särskilt uppmärksammat. Just nu ligger det ett förslag på Riksdagens
bord om att privatpersoner ska få göra skatteavdrag för bidrag till ideella organisationer. Ännu
gäller det bara bidrag upp till 1.500 kr per år. Men det är ett dåligt tecken i tiden. Annars kloka
debattörer ser det som fråga om pluralism och valfrihet som sätter i gång en positiv dynamik.
Nästa steg vad blir det? Det avdragsgilla beloppet kommer naturligtvis att öka. Avdragsrätten
kommer att utökas till att även gälla företag. Så tro dem inte som driver dessa frågor. Det handlar
inte om att öka spelutrymmet för de givmilda, goda och kärleksfulla människorna. Istället är det ett
hot mot det gemensamt finansierade välfärdssamhället som allt oftare i debatten avfärdas som en
kollektiv belastning.
Var finns balansen mellan jämlikhet och personlig frihet? Är det att få välja till vad man vill betala
skatt eller att kunna lita på samhällets gemensamma ansvarstagande om man behöver personlig
assistans eller att det finns lagar och regler som syftar till att undanröja fysiska hinder eller att
kroniskt sjuka inte utförsäkras eller att människor inte hänvisas till beständig fattigdom bara för att
arbetsmarknaden ratar deras förmågor? En mer retorisk fråga kan väl knappast ställas. Men ändå,
sorgligt nog, helt nödvändig att ställa i dessa tider.
Nytt år var det och med det nya löften och förväntningar. Vad säger ni om denna optimistiska lista?
Kan vi hoppas på att den eller att åtminstone delar av den blir verklighet under 2011?
•

En seriös och framåtsyftande samhällsdebatt om jämlikhet och full delaktighet får fotfäste i
politiska partier, funktionshinderrörelsen, media och bland samhällsdebattörer.

•
•
•
•

FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning tas på allvar och
sätter avtryck i regeringens strategi för funktionshinderpolitiken åren 2011 - 2016 i form av
tydliga, konkreta och uppföljningsbara mål.
Det uppfattas som en självklarhet att villkoren för personer med funktionsnedsättningar är
en fråga om mänskliga rättigheter.
Vi får en diskrimineringslag som fastställer bristande tillgänglighet som diskriminering.
Rätten till personlig assistans förtydligas och återupprättas som den jämlikhets- och
frihetsreform den är tänkt att vara.

Hur som helst kan denna lista vara ett vägledande riktmärke för vad vi i FöR ska lägga våra krafter
på under det kommande året.
GLÖM INTE MEDLEMSAVGIFTEN !!!
Medlemsavgiften för 2011 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
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