UTTALANDE TILL STATSMINISTER STEFAN LÖFVEN!
Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet samlades den 28 april 2017 till landsmöte och beslutade
att till statsminister Stefan Löfven tillkännage detta uttalande:
Sverige är ett rikt land och har för närvarande hög tillväxt. Regeringen säger sig vilja värna och
utveckla välfärden, men saknar trots det en framåtsyftande och reforminriktad
funktionshinderspolitik. Under förespegling att effektivisera och förbättra befintliga individuella
stödinsatser har regeringen istället upprättat en besparingsagenda, som resulterat i försämrade
villkor för personer med funktionsnedsättning. Det gäller bland annat assistansersättningen,
bilstödet, handikappersättningen och vårdbidraget. Allvarliga och principiella avsteg från gällande
byggnadslagstiftning görs, som leder till att personer med funktionsnedsättning på ett oacceptabelt
sätt begränsas i sin delaktighet i samhället.
Särskilt rätten till personlig assistans är på flera olika sätt utsatt för både försämringar och
ifrågasättanden från regeringens sida. Försäkringskassan ges direktiv att minska antalet timmar,
schablonersättningen sätts på en nivå som inte täcker avtalsenliga löner och en allt restriktivare
rättspraxis som slår ut tidigare assistansberättigade med stora assistansbehov tillåts fortgå. Därtill
undviker ansvarig minister en saklig debatt om rätten till personlig assistans.
Det vi ser är inte en vilja att ge legitimitet åt en viktig frihetsreform, som framhålls av regeringen.
Det vi ser är i praktiken en politik som leder till motsatsen; ofrihet, myndighetsberoende och att allt
fler förlorar rätten till personlig assistans.
Till dig Stefan Löfven vill vi avslutningsvis säga: Ofta när du talar säger du med övertygelse att
”Den svenska välfärdsmodellen ska utvecklas, inte avvecklas!” Menar du då också villkoren för
personer med funktionsnedsättningar? Vi vill gärna tro det. Men genom den politik du för är vår
verklighet inte uttryck för utveckling, utan snarare för avveckling.
Som sagt Sverige är ett rikt land. Vart har den socialdemokratiska jämlikhetsideologin tagit vägen?
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