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EN NYÅRSHÄLSNING och NYÅRSKRÖNIKA FRÅN
FÖRBUNDET RÖRELSEHINDRADE
som också är lite av en decenniekrönika.
Snart är det år 2010. Ett jämt och symmetriskt årtal, som med hjälp av lite talmystik kanske
utvecklar sig till ett decennium vi minns som början på den tid då de goda krafterna tog sig samman
och hittade en gemensam nämnare för en bättre värld. En särskild nyårshälsning vill jag därför
skicka till alla ungdomar som i demokratins namn och som ett tecken på denna förhoppning under
Köpenhamnskonferensen bakbundna av den Danska polisen och lymmellagen och huttrande i kylan
kämpat för vår jords överlevnad.
Att det ska vara så svårt att göra det som behöver göras när man vet vad som måste göras!
År 2010 är det märkesår då den nationella handlingsplanen för handikappolitiken skulle vara i
hamn. Så så blev det dock inte, utan den befinner sig fortfarande ute på öppet hav tillsynes utan
kapten och styrman. Ett av de tydligare målen var att enkelt avhjälpta hinder, den första etappen av
att tillgängliggöra samhället, skulle vara uppnått. Boverket och SKL åker nu i sista minuten runt och
informerar om en lag som kom till för 10 år sedan.
Det har nu gått 16 år sedan assistansreformen blev verklighet. Borde vi inte efter alla dessa år – alla
de av oss som behöver personlig assistans för att kunna leva ett normalt liv – vara trygga i
förvissningen att denna rättighet nu är garanterad! Men så länge vi fortfarande ses som en negativ
post i samhällets bokslut sitter ingen säker. Så även om vi i den politiska retoriken kallas
medborgare eller inte gäller det att hålla modet uppe och hjärnan skärpt för annars är någon med
rödpennan där och tycker att nu får det vara nog med valfrihet och självbestämmande. En ansvarig
politiker måste ju tänka på skattebetalarna.
Eller är det så att våra politiker kalkylerar fel? Kanske vill svenska folket istället för några extra
hundralappar i plånboken ha ett välfärdssamhälle, som är rättvist och som finns där när vi behöver
det? Jag vill gärna tro det. Ungdomarna som satt bakbundna och frös på Köpenhamns gator säger
mig att jag har rätt. Och kära vänner det finns pengar. Ekonomin är god. För vilken annan slutsats
kan man annars dra av det faktum att svenska folket 2009 köpt julklappar för nästan 50 miljarder
(!!) kronor.
Vi står nu inför ett nytt decennium. Vad kommer att hända? Spekulationer och förutsägelser brukar
av erfarenheter vara svåra att göra. Ett vet jag dock att vår kamp kommer att handla om mänskliga
rättigheter, självbestämmande och det vi ser som ett värdigt liv. Med andra ord är det samma gamla
stora och livsavgörande frågor som alltid fast med nya och förändrade förutsättningar och villkor.
Vi har framgångar att förvalta och utveckla såsom rätten till personlig assistans – den reform som
givit ord och praktisk verklighet åt begrepp som valfrihet och självbestämmande.

FNs konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning finns nu på den
politiska arenan som en positiv kraft att använda och göra konkret politik av. Till sist vill jag gärna
våga sätta en slant på att vi under 2010 äntligen har en lag som fastställer att bristande tillgänglighet
är diskriminering. Annars ska dem få se på...............kampvilja! För 2010 är det val.

OCH SÅ EN PÅMINNELSE OM MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2010
Medlemsavgiften för 2010 är oförändrad, 200 kr för ett år eller ett frivilligt högre belopp. När du
betalar glöm inte att ange medlemskategori (”anser dig ha ett rörelsehinder” eller är
solidaritetsmedlem) och aktuell e-post adress. Senast efter aprils utgång ska medlemsavgiften
enligt vår stadga vara inbetald. Men varför vänta så länge. FöRs postgironummer är: 17 90 25 -2

GOTT NYTT ÅR och DECENNIUM
önskar styrelsen alla medlemmar genom
Lars Hagström, ordförande

