Är ert parti beredd att ge stöd till följande förslag:
1. Att en offensiv och målmedveten handlingsplan för förverkligande av konventionen om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning tas fram på alla samhällsnivåer- stat, kommun och landstingöver hela landet.
Svar: Ja, det har vi motionerat om riksdagen. I och med att riksdagen antagit konventionen så är den
juridiskt bindande. Det innebär att Sverige åtagit sig att fullt ut förverkliga de rättigheter som finns i
konventionen och då krävs det också handling.
2. Att Sverige inrättar en oberoende MR-institution för att främja, skydda och bevaka arbetet med
mänskliga rättigheter för medborgarna i Sverige.
Svar: Ja, vi driver frågan om att inrätta en nationell kommission för mänskliga rättigheter. Den ska
inrättas under riksdagen för att göras oberoende från regeringen.
3. Att politiken på alla nivåer ökar takten för att få till ett verkligt värderingsskifte - från patient till
medborgare med rättigheter på lika villkor som andra!
Svar: Ja. Dessvärre ser vi att utvecklingen på senare år gått åt fel håll. Till exempel gäller det rätten till
personlig assistans och att regeringen givit efter för ekonomiska intressen när det gäller lagstiftningen
om bristande tillgänglighet som diskriminering.
4. Att stat, kommun och landsting tecknar en överenskommelse med funktionshindersrörelsen om att
gå före i att anställa personer med funktionsnedsättning i sina verksamheter.
Svar: Vi kan inte ta ställning till just förslaget om en överenskommelse, men det är viktigt att det
offentliga i betydligt högre grad tar sitt ansvar för att anställa personer med funktionsnedsättning. Vi
vill att regeringen i sin styrning av den statliga sektorn ska ålägga myndigheterna att ta fram mål för
detta och vi vill verka för att detta görs även på landstings- och kommunnivå.
5. Att en Stödgaranti utfästs i form av resurspersoner samt tekniska och pedagogiska hjälpmedel, rätt
att välja skola samt andra anpassningar efter behov. Insatserna ska sättas in redan vid skolstart för att
ge alla elever goda möjligheter att klara utbildningen efter sina egna förutsättningar.
Svar: Vi vill att alla elever ska ges stöd efter behov och arbetar för att skolan ska få mer resurser i
allmänhet för att klara detta uppdrag, samtidigt som olika skolor måste ges mer likvärdiga
förutsättningar så att det inte ska spela någon roll vilken skola en elev går i. Nyligen har också gjorts
förändringar i skollagen som vi hoppas ska leda åt rätt håll, men om det inte skulle bli så är vi beredda
att göra ytterligare förändringar i lagen.
6. Att Sverige tar fram ett offensivt handlingsprogram för ökad tillgänglighet och användbarhet som
utgår från FN-konventionens artikel 9 om tillgänglighet och därmed ta tillgänglighetsarbetet på
betydligt större allvar än som varit mål för exempelvis ”Enkelt avhjälpta hinder”.
Svar: Ja, vi ser det som en naturlig del av en handlingsplan för förverkligande av konventionen i stort.
Utgångspunkten måste vara ett tillgängligt samhälle som redan från början har en planering för den
mångfald av funktionsvariationer som finns.
7. Att Sverige ställer krav på tillgänglighetsaspekter när ombyggnadsprogram tas fram för
miljonprogrammets bostäder.
Svar: Ja. I vårt budgetalternativ finns en satsning på upprustning av miljonprogrammet och för oss är
det självklart att för att få ta del av ett sådant statligt stöd så måste man uppfylla krav på tillgänglighet.
8. Att vi i Sverige på allvar gör alla samhällsområden tillgängliga när det gäller information och
kommunikation.
Svar: Ja, även detta är en naturlig del av en handlingsplan för förverkligande av konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
9. Att Sverige får en skarp diskrimineringslag som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering
och som inte befäster diskriminering.

Svar: Ja. Att regeringen har försett lagstiftningen med uttryckliga undantag begränsar lagen avsevärt,
vilket rimmar illa med principer om mänskliga rättigheter och icke-diskriminering.

