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Frågeställningar till partierna a) FN-konventionen Grunden för funktionshinderspolitiken är FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige har ratificerat och
förbundit sig att leva upp till. Det innebär att Sverige till fullo ska utnyttja sina tillgängliga resurser för
att trygga att rättigheterna förverkligas. Konventionen ger inget utrymme för återgång till det sämre!
Ändå är det precis det som många som lever med en funktionsnedsättning upplever i sin vardag idag.
Frågor: 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 landsting- över hela landet.
Ja, vi är mycket måna om att Sverige ska leva upp till konventionen. Huruvida en samlad
handlingsplan är att föredra framför olika anpassat för respektive nivå har vi dock inte tagit
ställning till.

2. Att Sverige inrättar en oberoende MR-institution för att främja, skydda och bevaka arbetet
med mänskliga rättigheter för medborgarna i Sverige.
Miljöpartiet vill införa en oberoende författningsdomstol för att på så sätt upprätthålla skyddet
för mänskliga fri- och rättigheter i Sverige. Vi vill också ha ett från regeringen oberoende
utvärdering av hur Sveriges politik för global utveckling fungerar. I detta ingår vårt
internationella arbete för mänskliga fri- och rättigheter.
På så sätt får vi oberoende granskning av hur skyddet för mänskliga fri- och rättigheter
fungerar i vårt land och hur vårt land agerar utomlands.

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!
Definitivt

b) En arbetslinje som gäller alla! Jobb och arbetslöshet är frågor som alltid finns i politikens rampljus
och högt på väljarnas lista av det som betyder mycket när de röstar. Det är viktigt för alla: Arbetet är
grunden för välfärden och en förutsättning för människors egenförsörjning, sociala delaktighet och
personliga utveckling. Arbetslösheten är högre för personer med funktionsnedsättning än i övriga
befolkningen. Det handlar här om var fjärde inskriven på Arbetsförmedlingen. Det innebär många
förslösade mänskliga resurser och att många krafter ställs utanför. Rätten till arbete för personer med
funktionsnedsättning måste bli verklighet genom en rad insatser för fler jobb. Ett sådant är offentliga
arbetsgivare som föredömen. Idag är privata företag bättre på att anställa personer med
funktionsnedsättning än den offentliga sektorn. Det duger inte! Efter valdagen i september vill vi se ett
starkt politiskt fokus på att leva upp till FN-konventionens krav på alla länder som skrivit under den:
Åtagandet att ”anställa personer med funktionsnedsättning i den offentliga sektorn”.
Frågor Är ert parti beredd att ge stöd till följande förslag:

3. Att stat, kommun och landsting tecknar en överenskommelse med funktionshindersrörelsen
om att gå före i att anställa personer med funktionsnedsättning i sina verksamheter.
Staten bör gå tydligt före, gärna genom en sådan överenskommelse. Samt initiera en
sådan diskussion med SKL.
c) En skola som ger alla elever en god grund för livet! Skolan måste förmedla kunskaper och bidra till
alla elevers utveckling. Den svenska skolan är på många sätt bra men klarar inte idag sitt uppdrag att
ge alla elever en likvärdig utbildning. Många unga som har en funktionsnedsättning behöver ett extra
teknikstöd och anpassningar för att klara skolgången. Idag ges stödet ofta alltför sent eller inte alls.
Det medför stora förluster för unga men också betydande kostnader för samhället.
Frågor Är ert parti beredd att ge stöd till följande förslag:
4. 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.
Vi driver att varje elev ska ha rätt till de hjälpmedel den behöver, liksom specialpedagogiska
resurser. Vi har ett kraftfullt paket med insatser för att ge alla elever samma möjligheter från
start. Vi har dock inte använt oss av begreppet stödgaranti.
d) Ett tillgängligt samhälle! Menar vi allvar med allas lika rätt att delta i samhällslivets olika delar
krävs också bättre tillgänglighet och användbarhet, i bred mening. Det handlar förstås om att komma
in i lokaler och kunna röra sig i samhället rent fysiskt, men också om tillgänglighet till information och
kommunikation digitalt och genom medier. Sverige behöver ett ambitiösare arbete för att ställa om till
ett tillgängligt och användbart samhälle.
Frågor: Är ert parti beredd att ge stöd till följande förslag: 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”.
Absolut! När regeringen nyligen lade ett lagförslag om att göra bristande tillgänglighet till
diskriminering ansåg vi att man hade behövt gå betydligt längre. Det är t ex inte rimligt att
utesluta företag med färre än 10 anställda. Se Miljöpartiets följdmotion
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/med-anledning-av-prop201314_H102A11/?text=true……

7. Att Sverige ställer krav på tillgänglighetsaspekter när ombyggnadsprogram tas fram för
miljonprogrammets bostäder.
Ja

8. Att vi i Sverige på allvar gör alla samhällsområden tillgängliga när det gäller information och
kommunikation.
Ja

9. Att Sverige får en skarp diskrimineringslag som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering
och som inte befäster diskriminering.

Ja

Lika Unika tar tacksamt emot svar från partierna senast måndagen den 23 juni 2014 till vår
opinionsbildare Peter Anderssons e-postadress: peter.andersson@likaunika.org

