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Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet inbjuder till
politikerseminarium

  
Temat som vi hämtat från Agenda 2030 är denna gång: ” Ingen ska lämnas 
utanför”.  
  
Inbjudna att medverka på seminariet är talespersonerna i funktionshinderpolitiska 
frågor från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, 
Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet.   
  
TID: Fredag den 29 oktober 2021, klockan 13.00 - 15.00  
PLATS: Seminariet genomförs som ett webbinarium via ZOOM.   
  
Du anmäler dig senast 20 oktober till: fordelaktighet@gmail.com   
  
Seminariets målgrupp är medlemmar i FÖR, från övrig funktionshinderrättsrörelse, 
berörda myndigheter och enskilda personer med intresse och engagemang för dessa
frågor.   
   
 Kort bakgrundsbeskrivning till valet av tema:  
 Arbetet med agenda 2030 har pågått sedan år 2015. De mål som satts upp 
överensstämmer i allt väsentligt med de som gäller för FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Båda dessa dokument har som 
övergripande mål att personer med funktionsnedsättningar ska uppnå jämlika 
levnadsvillkor och full delaktighet i samhället som för alla andra medborgare.  
    
För att nå de funktionshinderpolitiska målen krävs ett uthålligt och verkningsfullt 
reformarbete som omfattar alla samhällsområden. 
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 Det handlar om ekonomisk jämlikhet, då det aldrig kan vara OK i ett 
välfärdsland som Sverige, att de av oss med omfattande 
funktionsnedsättningar som inte kan förvärvsarbeta ska, på grund av den 
låga nivån på aktivitets- och sjukersättningen, tvingas vara ekonomiskt 
beroende av anhöriga eller av försörjningsstöd   Detta är en jämlikhetsfråga 
som så gott som samtliga partier visat bristande intresse för. 

 Det handlar om att samhället i sin helhet ska vara tillgängligt för alla. Istället
för fortsatta förbättringar av tillgängligheten är nu fokus från politiken att 
införa mindre styrande regelverk med förhoppning om att härigenom 
förbilliga bostadsbyggandet. Fullföljs dessa planer kommer tillgängligheten i
nybyggnationen att försämras. Samtidigt som otillgängligheten i den 
befintliga miljön finns kvar. Därtill har lagen om enkelt avhjälpta hinder och 
utvidgningen av diskrimineringslagen som nu omfattar även bristande 
tillgänglighet inte inneburit några påtagliga förbättringar av 
tillgängligheten.  

  
 Det handlar om tillgång till service och individuellt stöd som man behöver 

för att få en fungerande vardag präglad av valfrihet och självbestämmande. 
I mötet med regelverk och handläggande myndigheter ställs vi istället inför 
restriktivare bedömningar och en bristande tillit. Det gäller den personliga 
assistansen som kraftigt försämrats, men även övriga LSS:s insatser, som att 
till exempel rätt till ledsagning skiftar starkt mellan olika kommuner. Det är 
ett välkänt problem att man måste bo i rätt kommun och region för att få 
sitt behov av service och individuellt stöd tillgodosett. Den skiftande 
kvaliteten på tolkverksamheten är också ett tydligt exempel på detta 
problem. 

  
 Det handlar om att det blir allt vanligare att kommuner och regioner tar 

avgifter för hjälpmedel, vilket riskerar att göra behovet av hjälpmedel till en 
klassfråga.  

  
 Det handlar om att det är en oviss och otrygg tillvaro att ha en 

funktionsnedsättnings som gör dig beroende av samhällets stöd. Du lever 
med oron att en beviljad stödinsats ständigt omprövas och utan begriplig 
anledning kan dras in. 

  
Flera exempel kan anges som visar att utvecklingen nu går åt fel håll..   
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För att sammanfatta är kontrasten mellan de funktionshinderpolitiska målen och 
levnadsvillkoren i det verkliga livet för personer med funktionsnedsättningar 
oförsvarligt stor. Politiken sitter fortfarande fast i ett lagom för 
funktionshindertänkande istället för att utgå ifrån ett uttalat jämlikhetstänkande, 
åtminstone sätt till vad den faktiskt åstadkommer.  
  
Vad gör vi för att minska den klyftan och för att så få som möjligt, helst inte några 
alls, ska lämnas utanför? Det är frågan vi aldrig får släppa taget om utan tvingas 
återkomma till så länge personer med funktionsnedsättningar lämnas utanför. 
Också på detta seminarium.  
  
Lund den 29 september 2021   
  
VÄLKOMMEN!  
  
Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet  
Hemsida: www.fordelaktighet.se  
E-post: fordelaktighet@gmail.com   
Tel: 072-2118483  
  
Styrelsen, gm  
  
Lars Hagström  
ordförande   

mailto:fordelaktighet@gmail.com
http://www.fordelaktighet.se/

