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INBJUDAN till Seminarium om behovet att starta en tankesmedja 

 
TID: Fredag den 21 september 2012, klockan 10.30 – 12.30  
PLATS: ABF Huset, Sveavägen 41 (Sandlersalen), Stockholm 
 
Funktionshinderpolitiken syns inte i dagens debatt. Den finns nästan heller inte alls upptagen på den 
politiska agendan och när det förekommer är det oftast utifrån ett vård och omsorgsperspektiv. 
 
Sverige har i grunden bra funktionshinderpolitiska mål, antagna av en enig Riksdag och förankrad i 
ett medborgarskapsperspektiv. Politiskt ifrågasätts inte att människor med funktionsnedsättningar 
ska kunna leva ett jämlikt liv i full delaktighet med andra. Trots det utsätts vi dagligen för 
diskriminering. En diskriminering som alla makthavare känner till och är medvetna om. Ja till och 
med tycker är orättvis. En diskriminering som har politiska orsaker och kan ändras med politiska 
reformer, men som man ändå väljer att inte fullt ut ta politiskt ansvar för.  
 
Varför är det så?  En orsak – kanske den viktigaste – är avsaknaden av en radikal politisk debatt 
utifrån ett medborgarskapsperspektiv som både syftar till konkret förändring och är uthållig.  
 
Funktionshinderrörelsen har här ett givet ansvar att få till stånd och skapa förutsättningar för en 
sådan debatt och där vi som ser oss som politiskt medvetna och aktiva måste ta initiativ. 
 
Det vi från Förbundet Rörelsehindrade vill med detta seminarium är att ta initiativ till skapande av 
ett forum – en tankesmedja – med uppgift att lyfta funktionshinderpolitiken och ge den plats i den 
politiska debatten som en fråga om mänskliga rättigheter och medborgarskap. 
 
Vi vänder oss med denna inbjudan till medlemmarna i Förbundet Rörelsehindrade, men också till 
dig 
 

� som är verksam inom funktionshinderrörelsen och som liksom vi känner frustration över 
dagens verklighet men samtidigt söker konstruktiva vägar att komma vidare, 

� som vi känner som en person som är allvarligt engagerad i frågor om villkoren för 
människor med funktionsnedsättningar, 

� som tar allvarligt på mänskliga rättigheter och som vill göra mer än reducera de till allmänna 
paroller, 

� som har visioner om hur ett jämlikt samhälle ska vara och aktivt vill göra något åt den 
saken. 

 
Vi tänker oss en tankesmedja  
 

� som har till huvuduppgift att lyfta och förankra funktionshinderpolitiken som en fråga om 
mänskliga rättigheter och medborgarskap 

� som växer fram och tar sin början där vi står 



� som har en enkel organisatorisk uppbyggnad, kanske bara behöver bestå av nätverk och 
arbetsgrupper 

� som ger utrymme för och bejakar enskilda initiativ 
� som publicerar sig och kan följas på nätet 
� som uppmärksammas av politiker och massmedia 

 
Vår förhoppning är att diskussionen på seminariet ger svar på frågan om behovet av en tankesmedja 
med de uppgifter vi här skissat på och i så fall hur vi tillsammans arbetar vidare med frågan. 
 
Anmälan görs till lars.hagstrom1@comhem.se, senast 2012-09- 16 
 
Lund 2012-06-14 
 
VÄLKOMMEN! 
 
Förbundet Rörelsehindrade 
 
Lars Hagström, ordförande  
Sunnanväg 2 P 
222 26 Lund 
tel. 046-12 89 50 arb.  046-211 81 80 bost. 


