Inbjudan till seminarium - Funktionshinderpolitik i ett nytt politiskt landskap
TID: Fredag den 22 mars 2019. klockan 13.00 – 16.00.
PLATS: ABF huset (Sandlersalen), Sveavägen 41, Stockholm
Det politiska landskapet i Sverige är inte längre detsamma. Blockpolitiken som vi
känner den har ersatts med nya politiska grupperingar. En socialistisk feministisk, en
vänsterliberal, en konservativ och en nationalistisk värdekonservativ.
Vi har därmed fått ett nytt politiskt landskap att förhålla oss till. Hur kommer denna
förändring att påverka funktionshinderpolitiken framöver?
Politiskt, när det gäller visioner och mål för funktionshinderpolitiken, är skillnaderna
mellan partierna inte särskilt stora. Samtliga partier utgår från FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning i den politik man säger sig vilja
föra. Konventionen är också utgångspunkt för funktionshinderpolitikens nationella
mål som riksdagen fattat beslut om.
Under valrörelsen och i debatten om LSS utredningens förslag har alla partier mer
eller mindre kraftfullt gjort utfästelser att man vill återställa LSS och då särskilt den
personliga assistansen, så att vi får en lagstiftning som i praktiken lever upp till dess
intentioner och mål som är rätt till goda levnadsvillkor och att kunna leva som andra.
Visa av erfarenhet att politiska löften inte alltid leder till politisk handling ställer vi
frågan:
Kan vi verkligen lita på att viljan hos de enskilda partierna också finns att i
samförstånd och i praktisk handling se till att vi får en sådan lag?
Andra viktiga och eftersatta frågor som vi också vill få konkreta svar på är vad man
politiskt vill göra för att komma till rätta med
• Den bristande tillgängligheten till fysisk miljö, kommunikationer,

samhällsinformation och media. Här krävs aktiva och statligt finansierade
insatser.
• Den permanenta fattigdom som drabbar de av oss som ställs utanför

arbetsmarknaden och hela sitt liv tvingas leva på enbart aktivitets- eller
sjukersättning. Här krävs radikala och verkningsfulla reformer.
Seminariet kommer att ha formen av en paneldiskussion med inbjudna

riksdagspolitiker från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet,
Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Deltagarna på seminariet kommer
att ges möjlighet att ställa frågor och göra inlägg.
Inbjudna deltagare till seminariet är medlemmar i FÖR, representanter för övrig
funktionshinderrörelse, berörda myndigheter och enskilda personer med engagemang
för dessa frågor.
Anmälan görs till lars.hagstrom1@comhem.se senast den 15 mars 2019.
Lund den 25 januari 2019
Med vänlig hälsning
Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet
http://www.fordelaktighet.se/
Styrelsen, gm
Lars Hagström, ordförande
Epost: lars.hagstrom1@comhem.se

