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FöR inbjuder
till seminarium fredagen den 6 november 2015
Plats: ABF-huset Sveavägen 41 (Palmesalen), Stockholm
Tid: 13.00 – 16.00. (På förmiddagen samlas vi till ett öppet styrelsemöte – se nedan.)
Under seminariet vill vi med inbjudna politiker diskutera ämnet
”Villkoren för personer med funktionsnedsättning har genomgående låg politisk status! Vad krävs
för att ändra på detta?”
Sverige har sedan flera år tillbaka ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning och i ett riksövergripande handlingsprogram framhålles att målet med
funktionshinderpolitiken är Full delaktighet och jämlikhet.
Det politiska budskapet är tydligt, ingen ska kunna tvivla på målen med svensk funktionshinderspolitik.
Men verkligheten är en annan. Inom så gott som alla områden – ekonomi, tillgänglighet, hälsa, arbete,
boende, fritid – har personer med funktionsnedsättning det sämre än övriga medborgare. En verklighet som
vi återkommande påminns om i rapporter både från funktionshinderrörelsen och myndighetsvärlden. Nu
senast uppmärksammad av Myndigheten för delaktighet i deras uppföljning: ”Hur är läget 2015?”
En befogad och viktig fråga blir därför: Varför resulterar de politiskt uppsatta målen inte i politisk
handling?
Följande politiker medverkar på seminariet: Mikael Dahlqvist (S) – prel.anmäld, Stefan Nilsson (MP), Pia
Ortiz Venegas (V), Per Lodenius, (C), Bengt Eliasson (FP), Larry Söder (KD) och Sofia Fölster (M).
Öppet styrelsemöte på förmiddagen den 6 november 2015
Styrelsen vill också inbjuda till ett öppet styrelsemöte för att tillsammans med er diskutera vilken uppgift
FöR ska ha. Vad kan FöR tillföra i kraft av sin storlek och utifrån vilka vi är i förhållande till våra
erfarenheter och kunskaper. Vilken ambitionsnivå ska vi lägga oss på och vilken roll kan vi ha inom
funktionshinderrörelsen?
Tid: 10.30 – 12.00. Plats: ABF-huset (Per Albin-rummet), Sveavägen 41, Stockholm.
Anmäl till lars.hagstrom1@comhem.se om du kan delta både till seminariet och det öppna styrelsemötet,
senast den 28 oktober.
Välkomna!
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