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INFORMATIONSBLAD – Juli 2009
Så här inför sommar och semester kan det vara läge att reflektera lite över den vår som gått och att titta lite
på vad som händer i höst.
Det första man kommer att tänka på är Marschen för tillgänglighet, som framgångsrikt lyckats med att samla
till demonstrationer på 25 orter liksom konsttycket att få tunga politiker från alla partier ut på banan med
löften att kraftfullt arbeta för tillgänglighet. Både alliansen och den röd/gröna koalitionen har utfäst löften att
otillgänglighet i lag ska klassas som diskriminering. Bara ord än så länge tänker kanske den luttrade läsaren.
Tillsammans måste vi se till att de förpliktigar.
En vägvisande indikation hur allvarligt menat detta löfte är – i alla fall från alliansens sida – får vi när Hans
Ytterberg i höst förväntas redovisa sitt utredningsuppdrag. Han har av Integrations- och
jämställdhetsdepartementet ett uppdrag att utreda och komplettera beslutsunderlaget om bristande
tillgänglighet för personer med funktionshinder som diskriminering.
Det som sedan dyker upp i minnet är den uppblossande dödshjälpsdebatten under våren, som hade en lite
otäckare ton denna gång. Tidigare debatters tyngdpunkt har varit lidandets problematik. Vårens debatt med
medialt tunga personer i frontlinjen har gjort sig till tolk för krav på politiska riktlinjer om vad som gör att ett
barns liv ska vara värt att leva. Dock inte som en allmänmänsklig existentiell debatt om vad som krävs för att
ge livet ett värde. Nej, istället har den fokuserat på kroppsliga förutsättningar för att uppå ett meningsfullt
liv– läs livsduglighet – hos för tidigt födda barn. Visar inte historien att vi haft nog med debatter om
livsduglighet och vad de leder till. Det vi istället behöver är en levande och engagerande debatt om vad som
krävs för att vi ska få en samhällsutveckling där allas lika värde respekteras och hur vi uppnår jämlikhet och
full delaktighet.

FNs konvention om mänskliga rättigheter för personer med
funktionsnedsättningar skulle kunna vara ett redskap för en sådan debatt. Sedan FN antog
konventionen år 2006 har Sverige ratificerat den och antagit ett fakultativt protokoll som innebär att den
enskilde har möjlighet att klaga till FN:s internationella kommitté för rättigheter för personer med
funktionsnedsättning om han eller hon anser att hans eller hennes rättigheter är kränkta. Konventionen och
det fakultativa protokollet gäller som lag från och med den 14 januari 2009.
Därtill har Delegationen för mänskliga rättigheter lämnat förslag (SOU 2009:36) till regeringen att
huvuduppgiften för att främja, skydda och övervaka kraven i konventionen ska läggas på
Diskrimineringsombudsmannen. Borde inte här övervakningsuppgiften för att garantera en objektiv
granskning lagts på en egen och oberoende myndighet kan man fråga sig? (FöR planerar den 23 oktober
2009 ett seminarium med temat ”Tillgänglighet – En mänsklig rättighet”. Till detta är både DO, Katri Linna,
och Hans Ytterberg inbjudna. Se nedan.)

LSS KOMMITTÉNS BETÄNKANDE
FöR har lämnat remissvar över LSS kommitténs förslag. Vi har varit kritiska mot framförallt två av
kommitténs förslag. Det ena är kopplingen mellan förslaget till enhetliga bedömningskriterier och att dessa
ska leda fram till en minskning av kostnaderna för personlig assistans. Här avser kommittén att den största
delen av besparingen, 2,1 miljarder kr under en 3 årsperiod, ska kunna göras. Vi är naturligtvis i sig för att

behovsbedömningarna görs likvärdiga över landet. Det andra gäller förslaget om personlig service.
Kommittén föreslår här att personlig service ska begränsas till 40 timmar per vecka.
En proposition kan väntas under hösten, men det är inte troligt sägs i olika uttalanden, bl a av Kenneth
Johansson (C) att ett färdigt av riksdagen antagit lagförslag ligger klart förrän i januari 2011. (Hela
remissvaret finns på FöRs hemsida.)

KULTURUTREDNINGEN (SOU 2009:16)
FöR har under våren fått Kulturutredningen betänkande på remiss. I vårt remissvar tvingas vi konstatera att
människor med funktionsnedsättningar inte existerar i utredarnas verklighet. Målsättningen är vacker och
allomfattande på plikttroget vis. ”Den nationella kulturpolitiken ska, med utgångspunkt i demokrati och
yttrandefrihet, bidra till samhällets utveckling genom att främja öppna gemenskaper och arenor som är
tillgängliga för var och en. Den ska möjliggöra kommunikation mellan olika individer och grupper, skapa
förutsättningar för kulturupplevelser och bildning samt verka för att alla ges möjlighet att fritt utveckla sina
skapande förmågor.” Därutöver inte ett ord om de begränsade möjligheter människor med
funktionsnedsättningar har att ta del av och utöva kultur, på grund av de yttre hinder som idag begränsar eller
omöjliggör detta. Man frågar sig – Varför? Är det måhända så att man slentrianmässigt faller tillbaka på det
gamla ingrodda synsättet att villkoren för människor med funktionsnedsättningar kan reduceras till en fråga
om handikappolitik och socialpolitisk? Men, frågar man sig, vart tog medborgarskapsperspektivet vägen?
(Hela remissvaret finns på FöRs hemsida.)

VAD HÄNDER UNDER HÖSTEN – några nedslag?
LANDSMÖTE OCH SEMINARIUM på temat ”Tillgänglighet – En mänsklig
rättighet”
FöR planerar att hålla sitt Landsmöte fredagen den 23 oktober tillsammans med sedvanligt seminarium.
Denna gång har vi för seminariet valt temat: ”Tillgänglighet – En mänsklig rättighet”. Plats som vanligt ABF
huset i Stockholm. Inbjudna att medverka på seminariet är DO, Katri Linna samt Hans Ytterberg som har
regeringens uppdrag att utreda om och i så fall hur otillgänglighet ska klassas som en form av
diskriminering. Särskild kallelse och inbjudan kommer att skickas ut.

ANNAT PÅ HÖSTENS AGENDA
Ett förslag till ny plan- och bygglag samt förslag till ändring i anläggningslagen (1973:1149) har sänts ut på
remiss, bl a till FöR. Svar ska lämnas till Miljödepartementet senast onsdagen den 19 augusti 2009.
En proposition på LSS kommitténs betänkande förväntas komma från regeringen under hösten.
Hans Ytterbergs utredning med förslag om otillgänglighet ska klassas som laglig grund för
diskriminering.
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