Inbjudan till seminarium med temat ”Vart är funktionshinderspolitiken på väg”
Tid och plats
Fredag den 28 april kl. 14.00 – 17.00, ABF huset, Katasalen, Sveavägen 41 i Stockholm
Seminariet som vi traditionsenligt har i anslutning till landsmötet har temat ”Vart är funktionshinderspolitiken på väg?”
Medverkande
Vi har bjudit in Malin Ekman Aldén, som är nytillsatt generaldirektör för Myndigheten för delaktighet
(MFD), att medverka. Hon kommer att presentera MFD:s förslag till en ny funktionshinderspolitik utifrån
rapporten En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle som man överlämnat till
regeringen. http://www.mfd.se/globalassets/dokument/publikationer/2016/en-funktionshinderspolitik-for-ettjamlikt-och-hallbart-samhalle1.pdf
Temat som vi valt för seminariet har sin grund i att vi är starkt oroade över vart svensk funktionshinderspolitik är på väg. Vår bild är att det politiskt generellt sett saknas intresse för våra villkor. Inte minst från
regeringens sida. En framåtsyftande reformpolitik saknas. Fokus ligger på effektiviseringar och besparingar.
På seminariet ska vi gemensamt ställa oss frågan: MFD:s nya mål för funktionshinderspolitiken, som tar sin
utgångspunkt i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, vilken betydelse
kan den ha för att villkoren för personer med funktionsnedsättningar ska ges en mer framskjuten och
verkningsfull plats på den politiska agendan.
VÄLKOMNA till ett som vi hoppas intressant och betydelsefullt seminarium.
Lunchmöjligheter
Det finns möjlighet att inta lunch på restaurang TVÅ GRABBAR,som ligger på samma våningsplan som
Katasalen.
Anmälan
Anmälan till både landsmötet och seminariet görs senast 17 april 2017.
Medlemsavgiften
Dags att betala medlemsavgiften för 2017!
Medlemsavgiften för 2017 är oförändrad, 200 kr för ett år eller ett frivilligt högre belopp. För att inneha
rösträtt krävs att du "anser dig ha en funktionsnedsättning”, annars är du välkommen att bli
solidaritetsmedlem. Glöm inte att ange på inbetalningen vilken av dessa medlemskategorier du tillhör. Senast
före aprils utgång ska medlemsavgiften enligt vår stadga vara inbetald. Men varför vänta så länge.
Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhets Pg-nr: 17 90 25 - 2.
All medlemsinformation lämnas via nätet. Det är därför viktigt att du också anger din aktuella mejladress.
Bästa hälsningar från
Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet
http://www.fordelaktighet.se/
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