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Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet 
 

INBJUDER TILL SEMINARIUM
 

TEMA: Stärk medborgarskapsperspektivet i
funktionshinderpolitiken

 

TID: Fredag den 25 oktober 2019. klockan 13.00 – 16.00

PLATS: ABF huset (Sandlersalen), Sveavägen 41, Stockholm 

Seminariet kommer att ha formen av en paneldiskussion med inbjudna riksdagspolitiker från 
Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, 
Kristdemokraterna och Centerpartiet. 

Inbjudna deltagare till seminariet är medlemmar i FÖR, representanter för övrig 
funktionshinderrörelse, berörda myndigheter och enskilda personer med engagemang för 
dessa frågor. 

Marie Sépulchre forskare vid Sociologiska institutionen, Upsala universitet är inbjuden till 
seminariet för att berätta om sin avhandling: ”Detta är inte medborgarskap. En analys av 
funktionshinderaktivisternas krav i Sverige.” 

Vi vill gärna ha din anmälan senast den 18 oktober 2019, men helst snarast möjligt. Mejla 
den till fordelaktighet@gmail.com 

Sverige framställer sig som ett bra land, ja som västvärldens bästa land att vara medborgare i 
om man har en funktionsnedsättning. Men detta är inte längre en sanning trots att vi tillhör 
skaran av de rikaste och resursstarkaste länderna. 

Redan på 1960/70 talet formulerades flera vägledande principer, som att ”hänsyn till 
handikappade måste tas överallt i samhället”: i samhällsplaneringen och 
bostadsbyggandet, i utbildningsväsendet och på arbetsmarknaden, i socialförsäkringen och
i kulturlivet. Utgångspunkt var det relativa handikappbegreppet. En annan viktig princip 
som fastslogs av kommittén var att hjälpen till handikappade skulle utformas som 
rättigheter. 
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Idag, 50- 60 år senare, är de funktionshinderpolitiska målen i princip desamma; skillnaden
är främst det uppdaterade ordvalet: ”…att med FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full 
delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. 
Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas”. Bet. 
2017/18: SoU5, s. 16

Sedan LSS, som blev lag 1994, har inga nya reformer tillkommit. De 
funktionshinderpolitiska målen harstannat på pappret. Det har till och med blivit allt 
svårare att få tillgång till lagens insatser samtidigt som det pågår en återgång till 
patientperspektivet på bekostnad av medborgarskapsperspektivet.  

Inom så gott som alla samhällsområden är villkoren för personer med 
funktionsnedsättningar sämre än den verklighet som gäller för andra medborgare. Det 
gäller ekonomi, arbete, utbildning, hälsa, fritid med flera områden. Otillgängligheten till 
offentliga miljöer, bostäder och media består. 

Samtliga riksdagspartier står bakom riksdagens beslut om de politiska målen. Samtliga 
riksdagspartier står bakom FN konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 

Skillnader mellan uppsatta mål för funktionshinderpolitiken och hur den faktiska verkligheten
ser ut för personer med funktionsnedsättning i dagens Sverige går egentligen inte att förstå, 
paradoxalt nog, trots att den är uppenbar för oss alla. Om man kan tala om de vackra ordens 
förbannelse, där de används för att dölja en oönskad verklighet, så är det inom 
funktionshinderpolitiken. 

Hur vänder vi på den utvecklingen? Vad kan och bör göras? Vi förväntar oss att de politiska 
partierna har allvarlig menade avsikter att lägga fram konkreta förslag på reella förbättringar 
inom alla politikområden. Hur ser en reformagenda för ett förstärkt medborgarperspektiv ut? 
Sett i ett dagsaktuellt perspektiv och på längre sikt?  Vad kan funktionshinderrörelsen göra 
bättre? Med flera frågor därutöver som kommer att ställas av deltagarna på seminariet.

 Lund den 11 oktober 2019 

Med vänlig hälsning 

Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet

http://www.fordelaktighet.se/ 

Styrelsen, gm

Lars Hagström, ordförande

Epost: fordelaktighet@gmail.com 

Seminariet arrangeras i samarbete med ABF Stockholm 
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