Stockholm 2014-06-04

Till partierna i riksdagsvalet 2014

Den 14 september är det dags för väljarna att göra sina val till de beslutande
församlingarna i riksdag, landsting och kommuner. En grundläggande förutsättning för att
väljarna ska kunna göra sina val är att partierna ge tydliga besked om färdriktning av
politiken och konkreta besked i politiska sakfrågor. Sveriges ungefär en och en halv miljon
väljare som har en egen funktionsnedsättning förväntar sig förstås besked om såväl stora,
”heta” frågor som arbete och skola men också få svar om vad partierna vill inom andra
områden som inryms i funktionshinderspolitiken.
I vår valplattform pekar vi på några särskilt viktiga frågor. Det handlar om det utanförskap
som idag drabbar många personer med funktionsnedsättning och som inte kommer in på
arbetsmarknaden. Det handlar om brister i skolan där många elever som har behov av stöd
inte får det eller får vänta allt för länge på ett stöd som behövs för utbildningen. Det
handlar också om de brister i tillgänglighet som fortfarande finns i Sverige. Det handlar
dessutom om några viktiga ”formella” frågor som i sig är viktiga för genomförandet av de
krav som FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ställer på
Sverige som undertecknare av konventionen.
Vi önskar med det här brevet få ert partis svar om vad ni tycker på några centrala
samhällsområden som våra medlemmar ser som viktiga. VI kommer på olika sätt att sprida
era besked, inte minst på vår hemsida och under årets Almedalsvecka.
För att vi ska kunna sprida era svar på frågorna på ett bra sätt, inte minst under
Almedalsveckan, önskar vi svar senast måndagen den 23 juni 2014 till e-post
peter.andersson@likaunika.org

Med vänliga hälsningar

Bengt Olsson
Ordförande för Lika Unika
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