
VERKSAMHETSPROGRAM 2019

Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhets mål är att människor med funktionsnedsättningar 
ska uppnå full delaktighet och jämlikhet.

Alla ska kunna leva och röra sig fritt utan att begränsas av funktionshinder.

Grund för arbetet är FÖRs Manifest antaget av Landsmötet 2001-09-20.

Vi ska vara en ideologisk och politisk röst som lyfter fram villkoren för personer med 
funktionsnedsättningar i dagens samhälle. Det betyder att vi ska synliggöra begränsande och 
förtryckande strukturer som leder till ojämlika levnadsförhållanden och utestängning. Det 
betyder att vi ska delta i samhällsdebatten med våra värderingar och kunskaper. Det betyder 
att vi ska vara konstruktiva och konkreta i vår kritik och i våra förslag. 

En ny mandatperiod har påbörjats och vi har också ett nytt politiskt landskap framför oss. 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildar regering som tidigare men nu med ett villkorat 
stöd från Centerpartiet och Liberalerna. 

LSS och särskilt den personliga assistansen kommer med stor säkerhet liksom under 2018 att 
vara den dominerande politiska frågan för oss och övrig funktionsrättsrörelse. Dels 
sakpolitiskt då utfallet avgör om de av oss med stora assistansbehov kommer att garanteras 
levnadsvillkor i nivå med övriga medborgare. Dels är utfallet ett test på vad Sveriges åtagande
om att värna de mänskliga rättigheterna i praktiken står för. 

De politiska utspelen inför riksdagsvalet och under regeringsförhandlingarna har väckt 
förväntningar om att den försvarskamp som kännetecknat den senaste mandatperioden, 
särskilt när det gäller assistansfrågan, inte längre behövs utan kan vändas till en 
framåtsträvande kamp för delaktighet och jämlikhet. 

Rätt till ett tillgängligt samhälle för alla är inte längre en självklarhet. Idag sker ett 
ifrågasättande av lagar och regleringar av nybyggnation och är ett hot mot tillgängligheten till 
bostäder och offentlig miljö. Kostnader och mänskliga rättigheter sätts här i motsatsställning 
till varandra och det saknas uttryck för en positiv politisk vilja, varför vi tvingas fortsätta vår 
försvarskamp.

Vi vill här också uppmärksamma behovet av radikala reformer som förbättrar de ekonomiska 
villkoren för de av oss som på grund av funktionsnedsättningar ställs utan inkomst från arbete 
och för sin försörjning tvingas in i permanent fattigdom. 

Ett rättvise- och jämlikhetskrav är att en ny ersättningsform i nivå med medianinkomsten 
skapas för denna medborgargrupp jämförbar, med medborgare som kan försörja sig genom 
arbete. Det kravet har vi framfört till riksdagspartierna och kommer fortsätta att aktivt driva.

Intressepolitiskt arbete under 2019

Liksom tidigare år ska vi ska lyfta fram och synliggöra villkoren för oss som lever med 
funktionsnedsättning i ett medborgarperspektiv och med stöd av konventionen om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning.



Vi ska söka samarbete med övrig funktionshinderrörelse och med andra organisationer som 
delar våra värderingar så som de uttrycks i FÖRs manifest

Vi ska följa och delta i den ideologiska och politiska debatten, reagera på politiska utspel och 
lämna remissvar på viktiga utredningar.

Seminarier:

Två seminarier om aktuella frågor kommer att anordnas.  

Arbetsformer och organisation:
 Fortsätta att utveckla medlemsinformationen.
 Medlemsrekrytering
 Involvera fler medlemmar i FöRs arbete.
 Utveckla arbetsformerna

Detta är fasta uppgifter som vi återkommande måste ägna kraft åt.


