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Lund den 20 oktober 2011

Öppet brev till statsminister Fredrik Reinfeldt
och till de moderata riksdagsledamöterna

VARFÖR TIGER MODERATERNA?

Förbundet Rörelsehindrade (FöR), sände den 27 september 2011 ett öppet brev till
statsminister Fredrik Reinfeldt samt övriga moderata riksdagsmän där vi framförde att
moderaternas finanspolitik framstår som ett hinder för människor med funktionsnedsättningar.
Vi påtalade i brevet att land efter land inför lagar som betraktar bristande tillgänglighet som
diskriminering av människor med funktionsnedsättning, men ännu inte Sverige. Sedan i
somras finns det ett förslag om en förstärkt diskrimineringslag som Erik Ullenhag tagit fram.
Förslaget diskuteras nu inom berörda departement och av allianspartierna. Inom Alliansen har
i olika sammanhang partierna uttryckt vikten av att även Sverige måste ha en lag som klassar
bristande tillgänglighet som diskriminering. Dock inte moderaterna, som har makten över
finansdepartementet.
Varför fortsätter ni i moderaterna att tiga i denna fråga? Vi kan inte tolka tystnaden annat än
att ni ser människor med funktionsnedsättningar som andra klassens medborgare. För det vore
ju politiskt omöjligt att säga att människor med funktionsnedsättningar inte har samma värde
som andra medborgare. I den meningen är tystnaden talande.
Människovärdet är odelbart och lika för alla. Det är den demokratiska och rättsliga grund som
Sverige vilar på. För oss som lever med olika funktionsnedsättningar innebär detta att ett
samhälle som inte ser bristande tillgänglighet som diskriminering förringar vårt
människovärde.
Redan den 10 oktober 2008 sa riksdagen ja till att Sverige ska tillträda konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den fokuserar på icke-diskriminering och
visar på vilka åtgärder som behövs för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna
utöva sina medborgerliga rättigheter. Sverige har ratificerat konventionen, och detta
förpliktigar!

Erik Ullenhags lagförslag ligger nu hos Finansdepartementet för att, som vi uppfattar det,
prissättas och ge svar på frågorna: Vad är en människa med funktionsnedsättning värd? Vad
får hennes människovärde kosta? Naturligtvis principiellt orimliga frågor att svara på. Är det
därför ni tiger i moderaterna?
Vi kräver svar från moderaterna med statsminister Fredrik Reinfeldt och finansminister
Anders Borg i spetsen. Vad säger ni? Är det prissättningen av vårt människovärde vi väntar
på? Eller kan vi förvänta oss en lag som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering?
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