LIKA UNIKA svar från Socialdemokraterna

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.
Svar: JA
2. Att Sverige inrättar en oberoende MR-institution för att främja,
skydda och bevaka arbetet med mänskliga rättigheter för medborgarna i
Sverige.
Svar: Vi är positiva till förslag som innebär att arbetet för mänskliga
rättigheter och mot diskriminering förstärks. Även om vi inte har tagit
ställning till frågan om inrättande av en oberoende myndighet som ska
bevaka att MR-frågorna efterlevs, är vi positiva till att titta vidare på frågan i
ett sammanhang där man också inkluderar
Diskrimineringsombudsmannens uppgifter.
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
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:

Att stat, kommun och landsting tecknar en överenskommelse med
funktionshindersrörelsen om att gå före i att anställa personer med
funktionsnedsättning i sina verksamheter.
Svar:

Förmåga och oförmåga är inte statisk utan formas i möten mellan människor och
miljöer. De arbetsmarknadspolitiska programmen som riktar sig till personer med
funktionsnedsättning, liksom Arbetsförmedlingens tillämpning av dessa, tar i för stor
utsträckning fasta på individens begränsningar. Individens resurser måste hamna
mer i fokus och större uppmärksamhet behöver riktas mot arbetsplatsers olika
miljöer. Förbättrad tillgänglighet är en viktig demokratifråga eftersom det leder till
bättre förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar att studera, arbeta och
delta i samhällslivet.
Våren 2012 beslutade Riksdagen om ett tillkännagivande som innebär att regeringen
ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag om förbud mot diskriminering på
grund av bristande tillgänglighet för personer med funktionshinder.
Regeringspartierna röstade nej. Socialdemokraterna röstade ja. I maj 2012
presenterades ett betänkande av FunkA-utredningen ”Sänkta trösklar – högt i tak”
(SOU 2012:31), förslag till förstärkning och förändring av de arbetsmarknadspolitiska
insatserna för personer med funktionsnedsättning. Vi ställer oss positiva till flera av
förslagen i utredningen och avvaktar regeringens förslag.

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:

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: Vår utgångspunkt är att varje barn ska få det tidiga stöd det behöver och har
rätt till. Vi delar därför uppfattningen att insatser ska sättas in redan under de första
skolåren för att ge alla elever goda möjligheter att klara utbildningen. I stället för att
andelen elever med extra stöd är som högst i årskurs 9 vill vi vända på kurvan.
Tyngdpunkten ska ligga på stöd i ett tidigt skede. För att lyckas med det vill vi
investera i mindre klasser de första åren i skolan. Vi vill också utbilda och anställa
1000 nya specialpedagoger och speciallärare. Det specialpedagogiska stödet ska
framför allt riktas mot de allra yngsta – i förskoleklass, årskurs 1, 2 och 3. Det måste
bli ett slut på ”vänta och se”-attityden när det handlar om elevers stödbehov.

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”.

Svar: Ja, regeringen vidtog inga verkliga åtgärder trots att de såg att målen inte
skulle uppnås.
7. Att Sverige ställer krav på tillgänglighetsaspekter när ombyggnadsprogram tas
fram för miljonprogrammets bostäder.
Svar: Ja, tillgänglighet är en av de frågor som är viktiga i samband med renovering
och ombyggnad av miljonprogramsområdena.

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

Svar: Public service utgör en mycket viktig del av våra möjligheter till
samhällsinformation.
Vi ställer krav på att public services programföretag ska sträva efter att öka
tillgängligheten till all programverksamhet.
Ambitionsnivån när det gäller möjligheterna för personer med funktionsnedsättning
att tillgodogöra sig programföretagens utbud ska vara hög och tillgängligheten
kontinuerligt förbättras. Public service ska spegla och granska villkoren för människor
med funktionsnedsättning. Tillgängligheten till program för barn och unga ska
prioriteras särskilt.
Moderna, attraktiva och lättillgängliga kollektivtrafikfordon är en viktig del i
socialdemokraternas trafikpolitik. När äldre
kollektivtrafikfordon fasas ut till förmån för nya innebär detta också fördelar för jobb
och miljö.

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

Svar: Ja, Vi har lagt en motion i riksdagen som är betydligt mer långtgående än det
förslag regeringen presenterat i sin proposition. Vi är emot de undantag som finns i
propositionen.

