FÖRBUNDET RÖRELSEHINDRADE INBJUDER TILL SEMINARIUM
Om behovsbedömningar
En fråga om makten över ditt eget liv
TID: Fredag den 7 maj 2010, klockan 13.30 – 16.00.
PLATS: ABF huset, Sveavägen 41, Sandlersalen, Stockholm.
Många av oss upprörs över den ingående granskning som vi kommer att utsättas för enligt det
förslag till behovsbedömningsinstrument (personlig assistans) som Socialstyrelsen och
Försäkringskassan tagit fram på regeringens uppdrag. Förbundet Rörelsehindrade ser att detta
bara är ett exempel på hur kartläggningen av våra liv och våra behov blivit mer påträngande
och respektlös. Vi anser att denna utveckling ställer viktiga principiella integritetsfrågor på sin
spets som bör granskas, ifrågasättas samt leda till politiska ställningstaganden grundad på rätten
till självbestämmande över det egna livet.
Seminariets syfte är att väcka en debatt om detta. Behövs behovsbedömningar överhuvudtaget
inom alla de områden de idag förekommer? Vad är det rimligt att myndigheten avgör? Och vad
ska den enskilde själv ges rätt att bestämma om sina egna behov? Idag ges nästan inget
utrymme för den enskilde att själv bestämma detta. Många av oss kan vittna om att bli kränkt
när våra behov av insatser granskas, bedöms och många gånger ifrågasätts. Dessa och andra
frågor, som vi vill diskutera på seminariet, berör respekten för den personliga integriteten,
mänskliga rättigheter och individens rätt att forma sitt eget liv.
Frågan har också aktualitet mot bakgrund av att Sverige ratificerat Förenta Nationernas
konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Vi kommer här att få hjälp
av Kicki Nordström, Synskadades Riksförbund att bland annat reda ut vad den säger och vilka
skyldigheter Sverige åtagit sig att uppfylla genom att ratificera konventionen.
Till seminariet har vi inbjudit medverkande från politiker och ansvariga myndigheter. Vi har
hittills fått positivt svar från Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet, Lars U Granberg,
Socialdemokraterna, Magnus Johansson, Miljöpartiet och Gunnel Wallin, Centerpartiet. Från
myndighetssfären kommer Peter Brusén från Socialstyrelsen.
Ingen deltagaravgift tas ut.
ANMÄLAN: Senast fredag den 30 april 2010. Helst via e-post till lars.hagstrom1@comhem.se.
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