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Redaktören har ordet 
 

En sak jag lärt mig sedan jag började på Funktionsrätt Uppsala län, är att 

förändring kräver ihärdigt arbete och långsiktigt tänk. Att aktivt driva 

intressepolitiskt arbete framåt kräver tid, tålamod och ork, tre saker man 

kanske inte har mycket av i reserv efter att ha kämpat år ut och år in med 

samma frågor i uppförsbacke.  

   Det är också lätt att arbetet, eller snarare brist på gehör, blir 

nedslående i längden. I våra sparade pressklipp och dokument på 

Folkrörelsearkivet här i Uppsala, kunde jag exempelvis läsa att frågan 

om assistans, om tillgänglig kollektivtrafik och även problematik kring 

fungerande färdtjänst, varit på tapeten i 40 år. Bara i detta nummer kan 

man läsa en debattartikel skriven av ordföranden för Lika Unika och 

Funktionsrätt Sverige, om hur Sverige tar steget bakåt när det gäller 

funktionshinderpolitiken i och med slopade satsningar inom LSS. 

   Trots satsningarna och engagemanget ser det alltså mörkt ut ibland, 

och det är kämpigt. Men det är ju också för att vi måste lyfta rösterna när 

saker inte står rätt till; därför är det såklart problemen, bristerna och 

missförhållandena det pratas mest om, som syns mest.  

 

Men vi rör oss ändå framåt inom teknisk utveckling och forskning - det 

ska vi inte blunda för!  

   I veckan som gick hölls en informationsträff i samarbete mellan 

Reumatikerföreningen och Fibromyalgiförbundet här i Funktionsrätt 

Uppsala läns lokaler, där det diskuterades nya rön inom 

fibromyalgiforskning. Från att ha varit en diffus smärtsjukdom som ofta 

förbisetts (troligen då majoriteten drabbade är kvinnor…) så utreder man 

nu om roten till fibromyalgi är neurologisk. Allt mer forskning pekar på 

det, tänk vad det kan innebära för förebyggande behandlingar! 

   Under 2018 antog Ministerrådet den Europeiska tillgänglighetslagen 

om webbtillgänglighetsdirektiv. Från förra året har webbtillgänglighets-

direktivet varit gällande i offentlig sektor, och i samma veva inrättades 

tillsynsmyndigheten DIGG. Från 2019 ska webbtillgänglighetsdirektivet 

även gälla i privat sektor. Nu är även företag skyldiga att tillgängliggöra 

hemsidor genom bland annat uppläsningsfunktioner/talsyntes, textade 

filmklipp och lättlästa texter.  

   I London, på en mässa för design och automatisering, har man 

presenterat 3D- printade rullstolar. Funktionella, möjliga både att 

massproducera eller göra personliga utifrån användarens behov – och 
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de väger 40 % mindre än en standardrullstol. Är det ett framtida 

alternativ som är hållbart, materialeffektiv och ökar användarens 

mobilitet i och med sin klart begränsade tyngd? Man kan hoppas. 

   Japanfödda forskaren Dr Asakawa förlorade synen som 14 åring, och 

har i 30 år forskat inom tillgänglighet. Hon var en av de första i världen 

att möjliggöra talsyntes, att text på webben kom med en digital 

uppläsningsfunktion. För närvarande utvecklar hon en liten 

resväskerobot med artificiell intelligens som ska hjälpa synskadade att 

navigera utan övrig assistans i miljöer som flygplatser, där information 

ständigt kan ändras och framkomligheten är svår.  

 

Vi rör oss framåt, med de envetna, de tålmodiga, de innovativa och de 

högljudda eldsjälarna i spetsen. Alla olika, alla tillsammans, och alla ska 

med.  Det är oerhört fint. 

 

 

Nahal Ghanbari 
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Elisabeth Wallenius omvald som 
ordförande för Funktionsrätt Sverige 
Pressmeddelande  •  Maj 16, 2019 15:03 CEST 

 

Under två dagar har Funktionsrätt Sverige hållit kongress i Haninge. Idag 
omvaldes Elisabeth Wallenius till ordförande för de kommande två åren. 
"Det är ett viktigt och utmanande uppdrag att driva frågor 
om funktionsrätt i samhället. Därför känns det väldigt roligt att få fortsatt 
förtroende från våra medlemsförbund", säger Elisabeth Wallenius.  
Vi har också glädjen att välkomna tre nya medlemsförbund; 
Riksförbundet Balans, Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och 
barn med språkstörning, DHB samt Neuroförbundet. 

Igår hade vi en öppen kongressdag som besöktes av drygt 60 intresserade 
åhörare. Socialminister Lena Hallengren öppnade kongressen och betonade 
vikten av samverkan mellan regeringen och funktionsrättsrörelsen. Under 
dagen samlade vi politiker, forskare, näringsliv, myndigheter och civilsamhälle 
kring ämnen om rättigheter till hälsa, lärande, arbete, självbestämmande, 
inflytande och tillgång till effektiva rättsmedel. 

Vid kongressmötet idag beslutades i övrigt bland annat om prioriteringar inför 
den kommande kongressperioden 2019-2021, där ett samlande fokusområde 
för organisationen kommer att vara jämlik hälsa. 

Två nya ledamöter valdes också till styrelsen; Veronica Magnusson Hallberg, 
ordförande i Svenska Downsföreningen samt Jimmie Trevett ordförande i 
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, som också valdes till andre 
vice ordförande. 

 

 

Funktionsrätt Sverige har bedrivit ett förändringsarbete under mer än 75 år. Med våra 44 
medlemsförbund och ca 400 000 medlemmar, är vi en viktig medskapare och resurs i 
byggandet av ett samhälle där mänskliga rättigheter prioriteras. 

 

 

https://www.mynewsdesk.com/se/funktionsratt/pressreleases
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Utkast - Funktionsrätt Sveriges kongressuttalande den 16 maj 2019  
 
Skärp funktionsrättspolitiken - ge oss det inflytande som krävs 
 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, 
Funktionsrättskonventionen är ett kraftfullt verktyg i skapandet av ett samhälle för 
alla.  
Funktionsrätt är rätten att fungera i samhället på lika villkor som andra och att fullt ut 
kunna ta del av sina mänskliga rättigheter. Funktionsrätt är också en förutsättning för 
ett hållbart och inkluderande samhälle.  
 
Var femte person i Sverige har en funktionsnedsättning. Men trots riksdagens 
samsyn kring mänskliga rättigheter som utgångspunkt för det funktionshinderpolitiska 
målet ökar skillnaderna i levnadsvillkor mellan människor med och utan 
funktionsnedsättning.  
 
De pågående nedskärningarna inom en rad välfärdsområden drabbar alla – men i 
högre grad personer med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning.  
Bristande delaktighet och jämlikhet blir särskilt tydligt när det gäller utbildning, hälsa 
och arbetsmarknad. Personer med funktionsnedsättning riskerar i högre grad 
fattigdom och har en begränsad tillgång till det offentliga rummet och till 
grundläggande vård och omsorg.  
 
Funktionsrättskonventionen trädde i kraft i Sverige för tio år sedan. Redan våren 
2014 fick Sverige kritik av FN:s övervakningskommitté, bland annat för brister i 
genomförandet av ett rättighetsbaserat angreppssätt och för att konventionen inte 
säkerställts i svensk lag. Nu 2019 är det återigen dags att rapportera till FN om 
arbetet med konventionen. Vi befarar att kritiken blir skarp även denna gång.  
 
Funktionsrätt rör alla politikområden och kräver ett tydligt politiskt ansvarstagande i 
hela regeringen. Funktionsrättskonventionen kräver också aktiv involvering av 
funktionsrättsrörelsen i alla beslut som påverkar personer med funktionsnedsättning. 
Så ser det inte ut idag. 
 
Vi vill se en funktionsrättspolitik där vi är involverade, där vi har inflytande och makt. 
Där vår viktigaste kunskap – de egna erfarenheterna – kan göra skillnad. 
 
Funktionsrätt Sverige har bedrivit ett förändringsarbete under mer än 75 år. Med våra 

44 medlemsförbund och ca 400 000 medlemmar, är vi en viktig medskapare och 
resurs i byggandet av ett samhälle där mänskliga rättigheter prioriteras. 

 
 

Funktionsrätt Sverige, Box 1386, 172 27 Sundbyberg  
Telefon 08 546 404 00. Org. nr 802006-2108  

www.funktionsratt.se 
 

http://www.funktionsratt.se/
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Funktionshinderspolitiken 

utvecklas bakåt 
 

Styrutredningen för funktionshinderspolitikens förslag 
innebär tyvärr en upprepning av gamla och uttjänta arbetssätt. 
Betänkandet saknar dessutom den skärpning av den politiska 
styrningen som behövs för att FN: s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning ska kunna genomföras, 
skriver ordförandena för Funktionsrätt Sverige och Lika Unika. 
 

Sverige är ett rikt land och var en gång i tiden en förebild när det gäller 
funktionshinderpolitik. När LSS kom till på 90-talet, betraktades lagen 
som en banbrytande social innovation som visade vägen mot rättigheter 
och självbestämmande för personer med funktionsnedsättning. Nu går 
utvecklingen i stället bakåt. 
 
Vi har sett stora besparingar inom LSS:s olika insatser, inte minst när 
det gäller personlig assistans. Det finns en ökad risk för fattigdom för 
personer med funktionsnedsättning och de som aldrig kan ha ett arbete 
och får aktivitets- och sjukersättning tvingas leva på mindre än 10 000 
kronor i månaden före skatt. 
 
Många elever med funktionsnedsättning går ut grundskolan utan 
fullständiga betyg och många kan inte alls gå i skolan, därför att lärmiljön 
inte möter deras behov. Ojämlikheten inom vård, arbetsliv och 
socialförsäkring växer stadigt. 
 
Därför är det särskilt olyckligt att styrutredningen saknar förslag till 
styrning och uppföljning, för att rättighetsperspektiv, ökad jämlikhet och 
full delaktighet, ska kunna göra verklig skillnad i människors vardag. 
 
En jämförelse kan göras med engagemanget för 
jämställdhetsintegrering, miljöstyrning och barnrätt som fått betydligt 
större genomslag i politiken. Exempelvis har det satsats 170 miljoner 
kronor på förverkligandet av barnets rättigheter i Sverige. Det finns ingen 
motsvarande budgetpost för att förverkliga funktionsrätt. 

https://www.regeringen.se/contentassets/0b52fa83450445aebbf88827ec3eecb8/fns-konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning-ds-200823
https://www.regeringen.se/contentassets/0b52fa83450445aebbf88827ec3eecb8/fns-konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning-ds-200823
https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Samre-ekonomi-for-personer-med-funktionsnedsattning/?fbclid=IwAR3cqflYAEyq2c2GnJvzU5OPDhNWBwhgxq7nNiKwNF_9vaY_Gvui9yoGNc0
https://www.regeringen.se/4995fb/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/funktionshinder/sou-2019_23_webb.pdf
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Om utredningsförslaget blir verklighet kommer politiken att kunna 
fortsätta lämna över ansvaret till olika myndigheter med ett tydligt 
medskick att arbetet inte får kosta en krona. 
 
Inga förslag tar heller tag i den allvarliga kritiken från FN:s 
övervakningskommitté 2014 mot Sverige om bland annat brister i 
styrning med budget, lagstiftning och förutsättningar att utkräva ansvar 
för rättighetskränkningar. 
 
Utredningsförslaget innehåller dock värdefulla skrivningar om 
politikens ansvar för att förverkliga rättigheter. Det handlar om ökat 
engagemang i frågor som handlar om mänskliga rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning. Det är helt nödvändigt om politiken ska kunna 
förstärkas och människors levnadsvillkor förbättras. 
 
Skälen till styrutredningens i övrigt svaga betänkande står delvis att 
finna i direktiven och den korta utredningstiden som begränsat 
förutsättningarna för att lägga fram tillräckligt offensiva förslag. 
 
Det har inte varit utredningens uppdrag att utveckla målen för att 
genomföra FN-konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättnings artiklar inom olika sakpolitiska områden. Det 
arbetet måste nu utan dröjsmål initieras av regeringen och kräver ett 
aktivt deltagande av funktionshinderrörelsen. Det räcker inte att vi får 
möjlighet att lämna synpunkter, konventionen går mycket längre än så 
och kräver aktiv involvering i alla beslut som berör personer med 
funktionsnedsättning. 
 
Vi delar riksdagens tillkännagivande om att regeringen ska ta ett samlat 
helhetsgrepp om funktionshinderpolitiken (betänkande 2017/18: 
SoU5) och uppmanar regeringen att: 
 
 
 Implementera FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning fullt ut i hela Sverige. Det kräver krafttag och 
förstärkt nationell styrning med fler parter på regeringsnivå. 

 Säkerställa att statsråd för olika departement tar ansvar för frågorna 
på samma sätt som med jämställdhetsintegrering och miljöstyrning. 
Personer med funktionsnedsättning finns i hela samhället och 
frågorna rör alla politikområden. 
 

http://data.riksdagen.se/dokumentstatus/H501SoU5.rix
http://data.riksdagen.se/dokumentstatus/H501SoU5.rix
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 Fastställa en sammanhållen handlingsplan med tydliga mål och 
prioriteringar. Bara då kan politiken på allvar leda till ett förverkligande 
av FN-konventionen så att mänskliga rättigheter tillkommer personer 
med funktionsnedsättning på lika villkor som gäller andra i samhället. 
Det gäller såväl omedelbara medborgerliga och politiska rättigheter 
som ekonomiska, sociala och kulturella. 
 
 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som 
uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för. 
 
 
 
Elisabeth Wallenius 
ordförande Funktionsrätt Sverige 
 
Mia Modig 
ordförande Lika Unika 
 
 
 
Publicerad: 7 maj 2019 kl. 05:05 
Uppdaterad: 8 maj 2019 kl. 08:57 
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Inbjudan till 
 

Dialogmöte 

Uppsala ska bli en mänskliga 

rättigheterskommun 
 
Uppsala kommun ska vara en inkluderande kommun där lika rättigheter 
och möjligheter för alla är den rådande normen. Nu siktar vi mot att bli en 
Mänskliga rättigheterskommun år 2020. Vad innebär det - och hur kan 
olika parter bidra i det arbetet? 
 
Varmt välkomna till ett första dialogmöte, där vi berättar vad det kan 
innebära att vara en mänskliga rättighetersstad och gemensamt har en 
dialog om vägen dit. 
 
12 juni kl. 15.00 - 16.30 är du välkommen att delta.  
Plats: Stationsgatan 12, våning 7 (matsalen) 
 
Anmäl om du deltar på mötet till gro.hansen@uppsala.se  

 
 
 

mailto:gro.hansen@uppsala.se
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100 % kamp – Sveriges historia 

 

Välkommen till en utställning som inte lämnar någon oberörd! Kampen för våra 
demokratiska rättigheter är en viktig del av Sveriges historia och visar hur 
samhället har förändrats. Finns det något som du finner värt att kämpa för? 

Idéerna om politisk jämlikhet och rättigheter får genomslag under 1800-talet och 
förverkligas med demokratins stora genombrott i början av 1900-talet. Tack vare 
många människors politiska kamp växer nya rättigheter fram. Rätten att delta i 
allmänna val och att fritt uttrycka sin åsikt är några av dessa. 

Utställningen 100 % kamp – Sveriges historia berättar om människor som har tagit 
strid för sina och andras villkor. Människor som kämpat för rätten att leva, bo och 
älska på lika villkor oavsett funktionsförmågor, sexuell läggning, tro, kön, klass eller 
ursprung. 

Orättvisor finns än i dag och rättighetskamper pågår fortfarande. 
Utställningen visar att rättigheter inte kommit till av sig själva, att människor kämpat 
för förändring. Kunskap om historien ger perspektiv på dagens rättighetsdiskussioner 
och visar hur rättigheter, som nu tas för självklara, en gång har kommit till. I år är det 
till exempel 100 år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige. Snart är det EU-val och 
många medborgare utnyttjar kanske inte ens den rösträtt som generationer före oss 
har kämpat så hårt för. 

Upplandsmuseet har valt att komplettera utställningen med fler perspektiv och lyfter 
fram några frågor som är aktuella i vår region, som t.ex. kampen för Ungdomens hus 
i Uppsala. 

 

 

Utställningsperiod: 24 maj– 27 oktober 2019 

 

Kontakt:  
För mer information kontakta utställningschef Maria Ljunggren, 018-16 91 40 

eller museipedagog Stina Flink, 018-16 91 42. 

 

Produktion:  
100 % kamp – Sveriges historia, är en vandringsutställning och producerad av projektet Heterogena 
kulturarv, med tillägg av Upplandsmuseet, Stadsarkivet och Folkrörelsearkivet i Uppsala samt 
Statsvetenskapliga institutionen/Uppsala Universitet.  
Utställningen är ett samarbete mellan Regionmuseet Kristianstad, Västmanlands läns museum, 
Sundsvalls museum, Historiska museet, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Historiska museet. 
 
Projektet finansieras av Statens kulturråd, Postkodlotteriets Kulturstiftelse, Riksantikvarieämbetet och 
Region Skåne. 
 

 

 
Varmt välkomna till invigningen av museets nya utställning! 

 

tel:018-169142
tel:018-169142
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Mitt liv – min historia! 

Tema: PTSD, Övergrepp, Anorexia, Misshandel mm. 
 

Carina vill berätta sin historia… och avdramatisera traumatiska händelser. 
En historia om ett liv kantat av bland annat övergrepp, anorexia och misshandel i nära 
relation. Om nära vänner och anhöriga som dött i sjukdomar och självmord. Hon kämpar 
även med en fysisk sjukdom som hon haft i många år, från vuxen ålder. 
Hon vill berätta om hur hon hittat hoppet och inte fastnat i bitterhet. Om att ha tillgång till sin 
humor och fantasi. 
 
Carina: ”Jag är bara människa och alla dagar är inte kul att leva, men jag har mina 
knep!”. 
 
Ni får även träffa hennes låtsaskompis Rakel, en klok och kul liten mus. Låter kanske lite 
knäppt, men vilken hjälp Carina har av henne 
 
Carinas strategier om att ÖVERLEVA! 
 
Ö – Övergrepp / Öppenhet 
V – Vånda / Våga 
E – Elände / Erfarenhet 
R – Rädd / Respekt 
L – Lida / Leva 
E – Ensam / Envis 
V – Vela / Våga 
A – Avsky / Avdramatisera 
 
 
Carina vill avdramatisera traumatiska händelser, för att vi lättare ska kunna lyssna på 
varandra och inte skapa onödig dramatik kring en jobbig historia/händelse. Den som berättar 
har redan jobbiga känslor, eventuellt fyllda med skuld och skam. 
   Carina anser att det är viktigt att mottagaren till någons berättelse inte blir rädd för det som 
berättas. Visst kan mottagaren känna, empati, olust, sorg eller avsky, men även om det som 
hänt någon är allvarligt och kanske t.om farligt, är inte själva berättelsen farlig. Alla behöver 
vi en mottagare som inte blir skrämd, annars vågar vi inte berätta. 
 
Föreläsare: Carina Nygren, 59 år. 
NÄR: tisdag 28 maj 
TID: 13:30-15:30 
LOKAL: UPPSALA, Mariasalen, Stiftets Hus, Dragarbrunnsgatan 71, 5 våningen 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Anmäl dig till SeSams föreläsningar direkt på hemsidan: 
http://www.sesamuppsala.se/sesam-forelasningar/sesam-forelasningar-var-2019/ 

 
OBS! Från mars 2018 tar vi ut en avgift på 100 kr/person för den som anmält sig men inte kommer. Har du 

avbokat minst 24 timmar innan är det inga problem och ingen avgift tas ut. Vi har haft fullsatt på föreläsningar 
och de som står på vår väntelista bör få chansen att få komma. Vi är tacksamma om vi kan hjälpas åt. 

 
Varmt välkomna! / Veronica och Jessica 

http://www.sesamuppsala.se/sesam-forelasningar/sesam-forelasningar-var-2019/
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TÄNKVÄRT 

 
 

"Du kan plocka alla blommor, men 
du kan inte hejda våren." 

 

Pablo Neruda (1904 - 1973) 

- chilensk poet, författare, diplomat och politiker. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Redaktör: nahal.ghanbari@c.hso.se  
Ansvarig utgivare: Janne Wallgren, janne.wallgren@c.hso.se, 018 – 56 09 11, 072-532 45 22 

mailto:helene.ahlgren@c.hso.se
mailto:janne.wallgren@c.hso.se

