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Till

SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAMKOMMISSION

Förbundet Rörelsehindrade (FöR) överlämnar nedan synpunkter på
Programkommissionens diskussionsmaterial, nr 1.
Vår utgångspunkt vid genomgång av Programkommissionens diskussionsmaterial har
varit att komplettera texten med ett funktionshinderperspektiv.
De synpunkter vi vill framföra redovisas i anslutning till aktuell text i diskussionsmaterialet.
Våra synpunkter kan även ses som svar på de diskussionsfrågor som ställs i frågeområde
4. Förändrade sociala mönster
Programtext, sidan 12: Vid sidan av kampen mellan samhällsklasser, med olika
levnadsvillkor och ställning i produktionen, skapas idag också gemenskap kring identiteter
grundade i kön, etnicitet, sexualitet, etc.
Våra synpunkter/Förslag till tillägg: Lägg till ”funktionsnedsättning”! Att leva med
funktionsnedsättning uppfattas i allmänhet som något drabbande, icke önskvärt tillstånd.
Denna uppfattning är dock ofta uttryck för fördomar och rädslor, vilka i sin tur till
övervägande del har sin orsak i brister i samhället, som med insikt och vilja kan åtgärdas
med en rätt förd reformpolitik. Det är därför viktigt att framhålla att även gemenskap
skapas kring identiteten funktionsnedsättning.
Programtext, sidan 14: Det vanliga är att dra den relativa fattigdomsgränsen vid 60 procent
av medianinkomsten i ett samhälle. I Sverige har andelen personer i denna
låginkomstgrupp vuxit från 8,4 procent av befolkningen år 1999 till 13,2 procent år 2008. I
denna grupp är ensamstående kvinnor med barn och utlandsfödda starkt
överrepresenterade. Även äldre kvinnor är en grupp där oproportionerligt många är fattiga.
Våra synpunkter/Förslag till tillägg: Bland gruppen relativa fattiga hör i hög grad även
personer med funktionsnedsättning. Detta beror på kända förhållanden som t ex högre
arbetslöshet än bland andra medborgargrupper. Det är därtill fråga om en arbetslöshet
som för många är mycket långvarig och ofta inte alls bryts. Konsekvenserna av detta
utanförskap blir att dessa personer hänvisas till permanent bidragsberoende i form av
aktivitetsersättning eller sjukersättning och därmed även till livslång fattigdom, både i
absoluta och relativa termer.

Programtext, 16: Möjligheterna att bedriva en rättssäker, omfördelande, likvärdig och
högkvalitativ välfärdspolitik, försvåras när vi lämnar över till privata företag att utföra
offentligt finansierade uppgifter utan att försäkra oss om tillräcklig insyn, tydligt ansvar för
likvärdighet och en noggrann uppföljning.
Våra synpunkter/Förslag till tillägg: Det bör i detta sammanhang framhållas att rätten att
välja anordnare och personliga assistenter för den enskilde assistansanvändaren inneburit
radikalt stora förbättringar av den enskildes levnadsvillkor och helt andra förutsättningar än
tidigare att uppnå självbestämmande och personlig integritet. Det är viktigt att
Socialdemokraterna bejakar och arbetar för att stöd- och serviceformer utformas så att den
enskildes rätt till valfrihet, självbestämmande och integritet respekteras och stärks.
Programtext, sid 17: Hos socialdemokratin är inte jämlikhet och frihet varandras motsatser.
Våra synpunkter/Förslag till tillägg: Bra, se våra synpunkter som framförs i avsnittet strax
ovan.
Programtext, sid 20: Kritik mot ineffektivitet och byråkrati växte dock också från vänster
och från professionerna. En självförvaltar- och decentraliseringsdebatt tog fart samtidigt
som anti-auktoritära rörelser som kvinnorörelser, medborgarrättsrörelser, HBT-rörelser
och anti-rasiströrelser kritiserade välfärdsstaten för att vara manlig, vit, auktoritär och
heterosexuell. Medborgarna kunde, vid sidan av kapitalets egenintressen, också se
staten utveckla ett egenintresse som inte alltid låg i linje med medborgarnas intressen.
Våra synpunkter/Förslag till tillägg: Ta även med funktionshinderrörelsen i uppräkningen
ovan. Stora delar av rörelsen kritiserade välfärdsstaten för att vara exkluderande och
objektifierande. Det vill säga att människor med funktionsnedsättningar sågs och
behandlades som vård- och omsorgsobjekt istället för fullvärdiga medborgare med krav på
rätt till full delaktighet och jämlika levnadsvillkor. Det är viktigt att Socialdemokratin
ideologiskt/politiskt och genom förd reformpolitik klargör att villkoren för personer med
funktionsnedsättning utgår från ett tydligt medborgarskapsperspektiv.
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