Medlemsinformation från FöR – februari 2008
Fredagen den 29 februari hade vi vårt Landsmöte och seminariet "Vad innebär att
verkligt medborgarskap". Landsmötet samlade 14 ledamöter och till seminariet ett
trettiotal deltagare.
Efter Landsmötet består styrelsen av:
Lars Hagström, ordförande
Vilhelm Ekensteen
Britt Jakobsson
Inga Leffler Gelotte, nyval 1 år
Wenche Willumsen
Karin Westlund
Lars Lundström
Christina Nyberg har lämnat styrelsen
Landsmötet antog en verksamhetsplan - som ni fått i tidigare mail. Utöver de frågor
som tas där tas upp diskuterades bland annat dödshjälpsdebatten som FöR bör delta
i utifrån perspektivet Livshjälp.
Seminarieverksamheten, som har blivit ett kännetecken för FöR har visat sig vara ett
bra sätt att föra dialog med politiker och handikapprörelsen. Den respons som dessa
fått visar att det finns ett stort behov att utveckla debatten om funktionshindrades
villkor i dagens Sverige utifrån ett medborgarskapsperspektiv. Kanske ett nytt
angreppssätt som diskuterades är att arbeta i FöR som en Tankesmedja - att bjuda
in till n öppen debatt i denna för oss avgörande fråga.
Diskrimineringslagstiftningen och tillgänglighetsfrågan är just nu mer aktuell än
någonsin. FöR har tagit initiativet till en artikel med anledning av regeringens
lagrådsremiss tillsammans med flera organisationer Artikeln kommer att publiceras i
Göteborgsposten, troligen på söndag. (Jag bifogar artikeln) Denna fråga
diskuterades naturligtvis också på vårt seminarium. De närvarande politikerna stödde
vår uppfattning att bristande tillgänglighet måste ses som en form av diskriminering
och ingå i en samlad diskrimineringslagstiftning. Om än kanske inte så uttalat tydligt
som vi hade önskat.
En annan för oss helt avgörande fråga som togs upp var rätten till personlig
assistans. Ordföranden i LSS kommittén, Kenneth Johansson, som medverkade på
seminariet, försäkrade att avsikten med kommitténs arbete är att lägga förslag som
säkrar rätten till personlig assistans i ett långsiktigt perspektiv. Men eftersom
kommittén enligt direktiven har i uppdrag att lägga fram kostnadsdämpande förslag.
Vad dessa förslag kommer att innebära vet vi inte ännu. Det finns därför stor
anledning att vi ger frågan stor uppmärksamhet.
Detta var lite kort information.
Med vänliga hälsningar
Lars Hagström, ordförande

