Svar från Moderaterna

1. Att en offensiv och målmedveten handlingsplan för förverkligande av konventionen
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning tas fram på alla samhällsnivåerstat, kommun och landsting- över hela landet.
Moderat politik tar sin utgångspunkt i övertygelsen om att alla människor är unika och har
samma människovärde. Alla ska ha möjligheten att delta i samhället utifrån var och ens
individuella förutsättningar. Därför är regeringens strategi för genomförandet av
funktionshinderspolitiken under 2011-2016 en central del i detta. Syftet med strategin är att
presentera politikens inriktning, med konkreta mål för samhällets insatser och hur resultaten
ska följas upp inom nio prioriterade områden, bland annat arbetsmarknadspolitiken,
utbildningspolitiken, socialpolitiken och transportpolitiken. En annan viktig utgångspunkt är
de mänskliga rättigheter som slås fast bland annat i efterlevnaden av FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning och konventionen för barnets rättigheter.

2. Att Sverige inrättar en oberoende MR-institution för att främja, skydda och bevaka
arbetet med mänskliga rättigheter för medborgarna i Sverige.
Sverige har traditionellt satt respekten för folkrätten och de mänskliga rättigheterna i det
främsta rummet. Svensk lagstiftning ska överensstämma med de internationella konventioner
om mänskliga rättigheter som Sverige har anslutit sig till. Sverige rapporterar till
internationella organ om hur konventioner om mänskliga rättigheter genomförs i landet.
Arbetsmarknadsdepartementet och flera andra departement sammanställer regeringens
rapporter om bland annat hur FN- och europarådskonventioner genomförs i Sverige.
Vad gäller inrättandet av en nationell myndighet för mänskliga rättigheter så är frågan under
utredning och vi avvaktar för närvarande remissinstanserna.

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!
Ja. Det är mycket viktigt att bryta tabun och lyfta dessa viktiga frågor till att bli en central del
i välfärdsdebatten. Alla människor, oavsett förutsättningar, ska kunna delta i samhället på sina
egna villkor. Vi kan aldrig acceptera en attityd där människors förutsättningar ska vara
avgörande hur en person klarar sig i samhället. Därför är vi glada att vi äntligen efter många
års jobb fått en lag om bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund på plats. Det är ett
bra första steg mot ett mer tillgängligt samhälle.

4. Att stat, kommun och landsting tecknar en överenskommelse med
funktionshindersrörelsen om att gå före i att anställa personer med
funktionsnedsättning i sina verksamheter.
Alla kan och behövs, alla ska kunna delta efter egen förmåga. Arbetslinjen bygger på målet
om en arbetsmarknad där alla får plats och ingen lämnas utanför. Att stå till arbetsmarknadens
förfogande är det första steget till ett jobb. Vägen till ett arbete är inte alltid spikrak och alla
kan inte ta ett jobb direkt. Därför är det viktigt med stöd och hjälp för att uppmuntra och
möjliggöra alla steg närmare arbetsmarknaden.
Vi delar åsikten att fler arbetsgivare måste ta ansvar. Alla har att vinna på en ökad mångfald.
Regeringen har gjort mycket för att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna komma
in på arbetsmarknaden. Den senaste budgetpropositionen innehöll bland annat satsningar på
utvecklingsanställningar inom Samhall. Satsningen omfattar 1000 personer i genomsnitt per
månad. Dessutom har regeringen initierat ett praktikantprogram där funktionsnedsatta får
praktisera på statliga myndigheter. Det är ett sätt att få in en fot i statlig verksamhet och
värdefull arbetslivserfarenhet. Vi ser gärna att staten, kommuner och landsting tar sitt
samhällsansvar och anställer fler människor med olika bakgrunder och livserfarenheter.

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.
Ja. Nya Moderaterna och Alliansen har givit besked att 3000 nya speciallärare ska utbildas
under nästa mandatperiod. Dessutom vill vi inrätta en särskild examenspremie om 50 000
kronor för att fler lärare ska söka sig till speciallärarutbildningen. Nya Moderaterna vill ha en
kunskapsskola för alla. Ingen elev ska gömmas eller glömmas. Vi vill att alla barn ska få en
bra start i livet. I motsats till flera av oppositionspartierna står Nya Moderaterna dessutom upp
för rätten att själv få välja skola.

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”.
Alliansregeringen har och kommer fortsatt att arbeta med att skapa ett tillgängligt samhälle
för alla medborgare. Regeringen har nyligen presenterat ett lagförslag som innebär att
bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska införas som ny form av
diskriminering i diskrimineringslagen. Det är ytterligare ett steg mot ett samhälle som värnar
om alla människors lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer på lika villkor.

7. Att Sverige ställer krav på tillgänglighetsaspekter när ombyggnadsprogram tas fram
för miljonprogrammets bostäder.
Vid underhåll av byggnader finns inte samma krav på tillgänglighet som vid nybyggnationer
och ändring av byggnader. I många fall är omfattande tillgänglighetsanpassningar svåra att
genomföra i äldre byggnader uppförda enligt dåtidens normer. Även vid ändring av
byggnader finns undantag med hänsyn till omfattning och förutsättningar. Med det sagt måste
ändå utgångspunkten vara att det är positivt ju mer det är möjligt att öka tillgängligheten även
i äldre flerbostadshus.

8. Att vi i Sverige på allvar gör alla samhällsområden tillgängliga när det gäller
information och kommunikation.
Alla medborgare ska kunna vara delaktiga i det samhälle vi lever och verkar i. För att man ska
kunna göra detta fullt ut krävs det att man kan tillgodogöra sig viktig samhällsinformation,
kommunicera och röra sig fritt. Sverige är ett bra land att leva i men det finns fortfarande
utmaningar som särskilt drabbar utsatta grupper som funktionsnedsatta. Alliansregeringen tar
dessa frågor på stort allvar och arbetar aktivt med dem. Under kommande mandatperiod vill
vi fortsätta detta viktiga arbete.

9. Att Sverige får en skarp diskrimineringslag som klassar bristande tillgänglighet som
diskriminering och som inte befäster diskriminering.
Regeringen har lagt en proposition på riskdagens bord som innebär att bristande tillgänglighet
för personer med funktionsnedsättning ska införas som ny form av diskriminering. Det är
ytterligare ett steg mot ett samhälle som värnar om alla människors lika värde och allas rätt att
bli behandlade som individer på lika villkor.
Att införa bristande tillgänglighet som en form av diskriminering handlar om att öka friheten
för den enskilde i det dagliga livet. Genom att lagstifta mot diskriminering på grund av
bristande tillgänglighet får människor med funktionsnedsättning ett verktyg att agera och
genomdriva sina rättigheter. I lagförslaget anges att med bristande tillgänglighet ska avses att
en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att skäliga åtgärder för
tillgänglighet inte har vidtagits för att personen ska komma i en jämförbar situation med
personer utan sådan funktionsnedsättning. Vad som är skäligt i ett enskilt fall bör bedömas
utifrån krav på tillgänglighet i lag eller annan författning och med hänsyn till bland annat
ekonomiska och praktiska förutsättningar.

