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INBJUDAN till seminarium
 

”Villkoren för personer med funktionsnedsättningar 
har blivit en politisk ickefråga.”

Seminariet kommer att ha formen av en paneldiskussion med medverkan av riksdagspartiernas 
talespersoner i funktionshinderpolitiska frågor. 

Från Vänsterpartiet Maj Karlsson; från Socialdemokraternas Mikael Dahlqvist; från Moderaterna 
Camilla Waltersson Grönvall; från Miljöpartiet Camilla Hansen; från Liberalerna Bengt Eliasson;
från Kristdemokraterna Pia Steensland och från Centerpartiet Sofia Nilsson. 

TID: Den 16 april 2021, klockan 13.00 – 15.00.                                      
PLATS: Webbinarium via zoom.

ANMÄLAN görs till fordelaktighet@gmail.com senast den 9 april 2021.

Kort bakgrundsbeskrivning till valet av tema: 

Redan på 1960/70 talet formulerades de vägledande principerna för funktionshinderpolitiken. 
Med dåvarande språkbruk framhölls 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 var att ”hjälpen till 
handikappade” skulle utformas som rättigheter. Vad gällde tillgänglighetsfrågorna antogs 
ansvars- och finansieringsprincipen.

Idag, 50–60 år senare, är de funktionshinderpolitiska målen i princip desamma. Skillnaden är 
främst det tidsanpassade ordvalet. Målet för funktionshinderpolitiken som det råder politisk 
enighet om formuleras idag på detta sätt: ”…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”. rskr. 2017/18:86 
funktionsnedsättning.

Den dystra sanningen är, till trots de högt uppställda målen, att sedan LSS reformen, som 
riksdagen antog 1993, har inga betydande reformer sett dagens ljus. Det har till och med blivit 
allt svårare att få tillgång till lagens insatser, särskilt personlig assistans. Samtidigt ser vi en 
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återgång till ett patientperspektiv på bekostnad av medborgarskapsperspektivet.  

Även inom andra samhällsområden pågår en försämring av levnadsvillkoren för personer med 
funktionsnedsättning jämfört med villkoren för övriga medborgare. De ekonomiska villkoren är 
påtagligt sämre, arbetslösheten är konstant högre, utbildningsnivån överlag är lägre, hälsan är
sämre samt möjligheter till fritidsaktiviteter är färre. Otillgängligheten till offentliga miljöer, 
bostäder och media består. Listan över skillnader i levnadsvillkoren kan göras längre. De 
tenderar också att bli större.

Om målen för funktionshinderpolitiken reduceras till retorik och inte leder till politisk handling, 
vad är då meningen med dem? 

Syftet med seminariet är att konfrontera politikerna med hur verkligheten ser ut för personer med 
funktionsnedsättningar i dagens Sverige samt ställa krav på konkreta reformer som akut behövs 
för att bryta dagens nedåtgående spiral av försämringar. 

Den övergripande frågan är: Finns viljan från de politiska partiernas sida att överbrygga klyftan 
mellan de funktionshinderpolitiska målen som riksdagen antagit och avsaknaden av en konkret 
reformpolitik.

Vi ser fram emot och hoppas på en givande och konstruktiv diskussion.

Lund den 18 mars 2021 
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