Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhets valagerande:
Information till medlemmarna
Genom Putins anfallskrig mot Ukraina har vår tillförsikt och
trygghet i grunden skakats om. Demokrati, mänskliga rättigheter
och den gemensamma välfärden som är grundbultarna i vårt
samhälle upplevs av många av oss inte längre som orubbliga. De
hotas och kan tas ifrån oss av krafter utom räckhåll för ett
civiliserat samhälle.
För att motverka defaitism och uppgivenhet måste vi i aktiv
handling hålla fast vid vår vision om mänskliga rättigheter och
demokrati med vetskap om att detta endast är möjligt om det
sker med respekt för allas rätt till ett värdigt liv i tanke och i
handling.
Först och främst måste vi ge Ukrainas folk vårt aktiva stöd och då
främst till dem som drabbas mest av krigets fasor. Bland dem
utgör personer med funktionsnedsättning kring en särskilt utsatt
grupp.
Men vi måste också värna om det som är ryggraden i ett
civiliserat samhälle: den generella välfärden så att den rättvist
och jämlikt omfattar alla medborgare.

Vi övergår nu till att informera om vad FÖR planerar att
göra inför valet.
Vår viktigaste aktivitet är att vi bjudit in riksdagspartiers
funktionshinderpolitiska talespersoner till digitala zoomsamtal.
Den bärande tanken med samtalen/utfrågningarna är att sätta
fokus på begreppen jämlikhet och delaktighet, som är målen för
den nationella handlingsplanen för funktionshinderpolitiken.
I inbjudan har vi skickat med fem frågor, som är valda med det
dubbla syftet att dels visa på förhållanden där ojämlikheten och
bristen på delaktighet är uppenbar och dels kräva svar på vad de
olika partierna avser att göra för att faktiskt och reellt uppnå
jämlikhet och full delaktighet, om de tar dessa mål på allvar.
Detta är de utvalda frågorna:
1.
Den ekonomiska ojämlikheten för de av oss, som på
grund av omfattande funktionsnedsättning inte kan försörja sig
genom arbete, är idag orättfärdigt stor och måste brytas.
Hur långt är ditt parti berett att sträcka sig för att denna
medborgargrupp ska uppnå ekonomisk jämlikhet? Till exempel
skulle ni kunna acceptera en ersättning i nivå med lägsta lönerna
som idag ligger på cirka 25 000 kr i månaden?
2.
Den fysiska tillgängligheten har stora brister som
systematiskt måste åtgärdas.
Idag ser vi istället en politiskt styrd nedrustning av
tillgängligheten, som är särskilt uttalat vid nybyggnation av
bostäder. Detta sker bland annat genom att de allmänna råden
som idag ingår i Boverkets föreskrifter i vilka måttangivelser och
rekommendationer finns angivna om vad som krävs för att uppnå
god tillgänglighet och användbarhet är på väg att skrotas. De skäl
som lyfts fram som stöd för beslutet att ta bort de allmänna råden
är behovet att snabba på och förbilliga bostadsbyggandet, även
när detta görs på bekostnad av kvaliteten på tillgänglighet och
användbarhet.

Detta är en fråga som hamnat både utanför den politiska
debatten och riksdagen
Har den diskuterats i ditt parti? Vad vill ditt parti konkret göra för
att förbättra tillgänglighet och användbarhet i bostadsbeståndet
och övriga delar av samhället?
3.
Flera rättighetslagar som LSS, personlig assistans,
vårdbidrag, merkostnadsersättning och bilstöd är på grund av en
allt restriktivare rättspraxis, som inte är förenlig med lagarnas
intentioner, på väg att urholkas.
Vi oroas över den här utvecklingen, som riskerar att leda till att
juridiken tar över och bestämmer över politiken.
Delar du och ditt parti vår oro härvidlag?
Vad vill ditt parti i så fall göra för att komma tillrätta med den här
problematiken?
4.
Befintliga stöd- och serviceinsatser inom regionernas
och kommunernas ansvarsområden bedöms även de allt
restriktivare. Detta har drabbat personer med grava synskador
som råkar bo i fel kommun och därför inte längre beviljas
färdtjänst och ledsagning.
Även här ser vi en allt snålare rättspraxis etableras, där juridiken,
men också kommunernas budgettänkande, tillåts styra
utvecklingen.
Vad vill ditt parti göra åt detta?
5.
Rätten till hjälpmedel snävas in genom begränsningar
av utbud, växande regionala och kommunala skillnader och
införande av nya avgiftssystem, till exempel abonnemangsavgifter
som också skiljer sig mellan regioner och kommuner.
Vad vill ditt parti göra för att vi ska få tillgång till en jämlikare och
mer rättvis hjälpmedelsförsörjning?
Den samlade bilden är att levnadsvillkoren för personer med
funktionsnedsättning i dagens Sverige, inom alla
samhällsområden, är sämre än för övriga medborgare.
Detta är ett väldokumenterat faktum som ständigt måste lyftas
upp i ljuset till dess personer med funktionsnedsättningar
behandlas som jämlika och delaktiga medborgare och inte längre
behöver nöja sig med levnadsvillkor som är anpassade och
“lagom för funktionshindrade”.

I mån av utrymme och om tekniken tillåter kommer du som
mötesdeltagare också att kunna ställa frågor eller göra inlägg.
Praktisk information och anmälan
Följande riksdagspolitiker tackat ja till inbjudan:
Mikael Dahlqvist, talesperson för Socialdemokraterna.
Inbokad 30 mars, klockan 18.00 -18.45.
 Margareta Fransson, talesperson för Miljöpartiet.
Inbokad 13 april, klockan 18.00 -18.45.
 Pia Steensland, talesperson för Kristdemokraterna.
Inbokad 4 maj, klockan 18.00 -18.45.
 Bengt Eliasson, talesperson för Liberalerna. Inbokad
18 maj, klockan 18.00 -18.45.


Anmälan görs till mailadressen: fordelaktighet@gmail.com, senast
5 dagar innan samtalet med respektive riksdagspolitiker äger
rum. Dagen innan får du ZOOM länken du behöver för ditt
deltagande.
Vi hoppas att du kan delta på så många av samtalen som möjligt.
De kommer att spelas in och även gå att ta del av i efterhand.
En annan och likaså lite större aktivitet är att vi ska försöka få in
en övergripande artikel om villkoren för personer med
funktionsnedsättning i någon av de större drakarna. Därutöver
ska vi efter bästa förmåga försöka göra oss synliga och hörbara
lite här och var.
Till sist
Vi vill gärna ha förslag på texter och artiklar som du vill att vi ska
uppmärksamma i vårt valarbete.
Lund den 21 mars 2022
VÄLKOMMEN!
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