EN ÖNSKAN OM
ETT GOTT NYTT ÅR 2014
från Förbundet Rörelsehindrade
Det gamla året har snart dragit sig tillbaka och ett nytt står berett att träda fram. Är det inte så vi tänker på
åren som kommer och går? En gammal bekant som drar sig tillbaka och lämnar något kvar till det nya året
att förvalta, men som också befriar oss från sådant vi kan lämna bakom oss, Gammalt och nytt vävs samman.
Sant eller inte. Men jag tror det är så vi måste se på verkligheten och kommande utmaningar.
Vad har år 2013 lärt oss? Vad ska vi ta med oss in i år 2014?
En sak har år 2013 lärt oss. Eller kanske bättre uttryckt påmint oss om! Inget uppnås utan gemensam och
solidarisk kamp för våra rättigheter. En kamp som ibland under gynnsamma omständigheter leder till segrar
vi kan glädjas över. Samtidigt vet vi att vunna segrar aldrig är definitiva. Vi måste alltid vara beredda att
försvara det vi redan trott oss ha uppnått. År 2013 har varit ett sådant år.
Under år 2013 har det blivit allt tydligare att rättighetslagar inte är beständiga. Jag tänker naturligtvis på
assistansreformen där en restriktiv rättspraxis leder till att allt fler förlorar rätten till personlig assistans och
där portalparagrafer och FN konventioner inte spelar särskilt stor roll. Istället för att tillförsäkras goda
levnadsvillkor, som lagen påbjuder handlar myndigheternas och domstolarnas bedömningar allt oftare om
vad som är ”rimligt för funktionshindrade”. Funktionshinderrörelsen protesterar. Politiskt talar man om
vikten att värna LSS. Ett urval riksdagsledamöter från nästan alla partier uttrycker oro för den urholkning av
LSS och rätten till personlig assistans som nu pågår. Än så länge har deras oro stannat vid ord? Står de
ensamma eller har de stöd för den oro de ger uttryck för i egna partiet, frågar man sig?
Samma problematik gäller funktionshinderrörelsens krav på en förstärkt diskrimineringslagstiftning som
klassar otillgänglighet som diskriminering. Även här finns parlamentarisk majoritet för en sådan lagstiftning.
Folkpartiet – läs Erik Ullenhag (FP) – har utlovat en proposition innan riksdagsvalet. Det har dock suttit
långt inne. Kanske finns anledning till optimism. Men samtidigt pågår en urholkning av bygglagstiftningen.
Stefan Attefall (KD) har lagt förslag om att vissa studentbostäder ska kunna uppföras utan att
bygglagstiftningens regler om tillgänglighet behöver beaktas. Tillgängligheten får betala priset för en usel
bostadspolitik. Oroande är också att i regeringens ambition att förkorta handläggningstiden för bygglov kan
komma att leda till att kvaliteten på tillgänglighetsgranskningen blir än mer eftersatt än den redan är idag.
Principer om medborgarskap och mänskliga rättigheter får här stryka på foten för kortsiktiga politiska
lösningar som utmålar människor med funktionsnedsättningar som kostsamma för samhället.
Detta är två ödesfrågor som sätter trovärdigheten i svensk funktionshinderspolitik på prov. I grunden handlar
det om samhällets syn på människor med funktionsnedsättningar. Är det som reducerade till vård- och
bidragstagare man ser oss, eller som fullvärdiga medborgare där demokrati och jämlikhet är överordnade
värden som gäller alla medborgare?
Vad har vi framför oss under år 2014?
Övervakningskommittén för FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning håller
under våren förhör med svenska regeringen.
Det har gått 20 år sedan LSS tillkomst.
Inspektionen för Socialförsäkring ska senast i oktober 2014 redovisa sin granskning av orsakerna till utfallet
av Försäkringskassans beslut om assistansersättning vid nybeviljande och vid tvåårsomprövning. I uppdraget
ingår också att redovisa eventuella förändringar över tid samt vilka assistansberättigade som berörs och vilka
eventuella andra insatser som dessa erbjuds.

Socialdepartementets översyn av regler och tillämpning av förmånerna bilstöd till personer med
funktionsnedsättning, handikappersättning och vårdbidrag för barn med funktionsnedsättning ska
slutredovisas senast den 1 november 2014.
Så naturligtvis är år 2014 ett valår.
Detta var några av de händelser vi kommer att behöva förhålla oss till och som finns på agendan år 2014.
Varje år har sina överraskningar på gott och ont, så vad som i övrigt sker är höljt i dunkel.
Landsmöte och seminarium
Fredag den 28 mars 2014 har FöR sitt Landsmöte och seminarium. Platsen är ABF, Sveavägen 41 i
Stockholm. Kallelse och inbjudan kommer vi att skicka ut i särskild ordning senare.
Seminariet har temat ”Vem ska vi rösta på?” Riksdagspartierna kommer innan seminariet i ett brev
presenteras bilder av den verklighet personer med med funktionsnedsättningar möter i dagens Sverige. Mot
denna bakgrund och utifrån den politik de säger sig vilja föra ombeds de svara på vad de konkret vill
åstadkomma om de kommer till makten. Problemet med svensk politik som vi på detta sätt vill försöka
komma åt är att det finns en välmenande retorik som är sig själv nog, men alltför sällan leder till konkret
handling.
Nytt år – ny medlemsavgift.
Medlemsavgiften för 2014 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.
Vi låter oss ej tystas
i denna tysta tid
en dag ska marken grönska
då stå vi alla starka
då är den här vår tid.
(Uppmuntran av Wolf Biermann)
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