Hej!
Partistyrelsen för Feministiskt initiativ ställer sig bakom förslagen. Nedan följer våra
motiveringar.
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.
Fi arbetar för att det ska inledas ett systematiskt arbete med FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning. En handlingsplan ska utformas med förslag på hur
varje enskilt område kan förbättras. Arbetet ska följas upp årligen.
2. Att Sverige inrättar en oberoende MR-institution för att främja, skydda och bevaka
arbetet med mänskliga rättigheter för medborgarna i Sverige.
Vi tycker det låter som en god idé.
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!
Hela vår politik bygger på att sätta mänskliga rättigheter och anti-diskriminering på alla
grunder i fokus för politiken.
4. Att stat, kommun och landsting tecknar en överenskommelse med
funktionshindersrörelsen om att gå före i att anställa personer med
funktionsnedsättning i sina verksamheter.
Vår politik på detta område:
•

För en förstärkt sanktionsmöjlighet för Arbetsmiljöverket vid granskning av
arbetsmiljö ur ett funktionshinderperspektiv.

•

För ett obligatoriskt införande av mångfaldsplaner på alla arbetsplatser, varigenom
arbetsgivare har en skyldighet att arbeta aktivt med tillgänglighetsgörande av
arbetsplatsen och möjlighet till kvoterad rekrytering av personer med
funktionsnedsättningar.

•

För att personer med funktionsnedsättningar som utför samma, eller mycket likartade,
arbetsuppgifter, som andra medarbetare utan funktionsnedsättningar, får samma lön,
möjlighet till facklig anställning, semester och andra förmåner.

•

För att det inom alla arbetsförmedlingar finns utbildad personal som har kunskap om
livsvillkor för personer med funktionsnedsättningar, så att de bättre kan matcha
arbeten.

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.
Detta är helt i linje med vår politik.

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”.
Ja, se svar på fråga 1.
7. Att Sverige ställer krav på tillgänglighetsaspekter när ombyggnadsprogram tas fram
för miljonprogrammets bostäder.
Fi arbetar för att det inte ska vara möjligt att kringgå bygglagen för att kunna bygga
otillgängliga bostäder. Bostad är en rättighet som politiken måste ta ansvar för att säkerställa.
Vi vill införa statliga subventioner till miljövänligt nybyggande av billiga hyresrätter i en
mångfald av varianter för olika slags familjer. ROT-avdraget ska avskaffas och istället ska
miljonprogrammen renoveras och tillgängligheten och kvaliteten på samhällsservicen i dessa
områden höjas.
8. Att vi i Sverige på allvar gör alla samhällsområden tillgängliga när det gäller
information och kommunikation.
En självklarhet och kan också relateras till arbetet med FN-konventionen. Människor ska
kunna leva likvärdiga liv, få lika möjligheter och kunna delta i samhällslivets alla områden
oberoende av funktionalitet. Byggnader, städer, offentlig miljö och kollektivtrafik ska vara
tillgängliga så att alla kan delta på lika villkor. Information ska finnas tillgänglig för olika
behov, exempelvis lättläst, punktskrift och hörselslinga.
9. Att Sverige får en skarp diskrimineringslag som klassar bristande tillgänglighet som
diskriminering och som inte befäster diskriminering.
Vi vill att undantagen i det nya lagförslaget till Diskrimineringslagen ska bort. Det ska vara
möjligt att utfärda sanktioner mot den verksamhet som inte följer lagen.

