ŶŵĞĚďŽƌŐĂƌĞ
ƐŽŵĂůůĂĂŶĚƌĂ͊
dŝůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚ
Tillgänglighet innebär att kunna vara delaktig i samhället i alla avseenden som medborgare, inte minst som anställd eller studerande. Det handlar inte bara om trösklar och ramper, utan även om
kontrast för att orientera Úϐǡledstänger, belysning/ljus, ljud och taluppfattbarhet. Även information och kommunikation måste göras tillgänglig.
•

Inför Tillgänglighetsdatabasen (TD) i den nya Länsorganisationen och ta fram policy som stärker arbetet med
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Inför tillgänglighetskriterier i upphandling av varor och
tjänster i offentlig sektor.

•

Offentlig verksamhet ska bedrivas i lokaler som är fysiskt
tillgängliga för besökare och anställda. Tillgängliga miljöer är
en förutsättning för många.

Handikappföreningarna Östergötland är en samarbetsŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĨƂƌϯϱŚĂŶĚŝŬĂƉƉĨƂƌĞŶŝŶŐĂƌŵĞĚĐĂϮϮϬϬϬ
medlemmar!
,ĂŶĚŝŬĂƉƉĨƂƌĞŶŝŶŐĂƌŶĂPƐƚĞƌŐƂƚůĂŶĚƐƵƉƉŐŝŌćƌĂƩĂƌďĞƚĂ
ŵĞĚƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞŽĐŚŐĞŵĞŶƐĂŵŵĂĨƌĊŐŽƌ͘WƌŝŽƌŝƚĞƌĂĚĞ
ŽŵƌĊĚĞŶćƌƟůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚ͕ďĞŵƂƚĂŶĚĞ͕ŚćůƐŽͲŽĐŚƐũƵŬǀĊƌĚ͕
ĂƌďĞƚĞŽĐŚƵƚďŝůĚŶŝŶŐ͘

^ĂŵǀĞƌŬĂŶ
•

Handikappföreningarna Östergötland har gedigen kunskap om
funktionsnedsättning, tillgänglighet och bemötande. Detta gör
oss till en resurs i samhället och en utmärkt samarbetspart –
inte minst i samband med sammanslagningen av Landstinget
och Regionföbundet Östsam.

Bjud in till samverkan nu!

Handikappföreningarna Östergötland
Västra vägen 32, 582 28 Linköping
Ͳͳ͵Ȃͳʹ͵ͲͲͲͳ͵Ȃ͵ͳͶͺ
E-post info@hso-ostergotland.org
Hemsida www.hso-ostergotland.org
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•

sĂůƉƌŽŐƌĂŵϮϬϭϰ

^ŬĂƉĂŇĞƌũŽďď
Av personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga har
endast 55 % arbete (79% i befolkningen). Av alla inskrivna på arbetsförmedlingen har 28 % funktionsnedsättning. Sysselsättningsgraden
amåste öka, genom att stat, landsting och kommuner tar sitt ansvar
och erbjuder personer med funktionshinder praktik, arbete och möjlighet att stanna kvar i arbetet efter sjukdom och skada.
•

Ett mål bör vara att 5 % av alla anställda i det offentliga är personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga.

•

Medverka till att skapa nya jobb genom att stödja tillkomsten
av sociala arbetskooperativ.

•

En aktiv rehabilitering och stöd till arbetsgivare måste till för
att man som nyskadad ska kunna stanna kvar på jobbet.

ŶĚƌĂ^ŽĐŝĂůĨƂƌƐćŬƌŝŶŐĞŶ
Handikappföreningarna Östergötlands mål är att alla människor
med funktionsnedsättning ska ses som medborgare med lika rätt och
lika möjligheter som alla andra att bestämma över sina liv.
¡¡ϐ ÚÚ
full delaktighet, förebygger och bekämpar diskriminering samt skapar
förutsättningar för självständighet och självbestämmande.

&ƵŶŬƟŽŶƐŚŝŶĚĞƌʹ&ƵŶŬƟŽŶƐŶĞĚƐćƩŶŝŶŐ
•

Funktionsnedsättning relaterar till personers funktionsförmåga.

•

Funktionshinder uppstår i relationen mellan en persons funktionsförmåga och samhällets grad av tillgänglighet.

•

Funktionshinder kan elimineras eller minskas med politiska beslut.

&ƵŶŬƟŽŶƐŚŝŶĚĞƌƌƂƌĞůƐĞŶƐǀŝŬƟŐĂƌŽůůŝ
ƐĂŵŚćůůĞƚ
•
•

•

•

Socialförsäkringen ger inte ett fullgott skydd utan många tvingas
leva på försörjningsstöd eller försörjas av anhöriga.

•

Att leva med en funktionsnedsättning är en riskfaktor för fattigdom och onödig ohälsa.

•

Beviljade förtidspensioner ökar bland unga.

&ůĞƌŵĞĚďćƩƌĞƵƚďŝůĚŶŝŶŐ
I yrkesverksam ålder har ca 30 % av personer med funktionsnedsättning eftergymnasial utbildning. 70% av grundskolorna och 81 % av
gymnasieskolorna har brister i sitt arbete med särskilt stöd. Bland
unga med funktionsnedsättning är 21 % ganska eller mycket missnöjda med sin skolsituation. 16 % av barn med funktionsnedsättning blir
mobbade.
•

¡ ¤ϐ¡ 
som medför att funktionshinder uppstår.
Funktionshinder är inget särintresse utan en grundläggande demokratifråga som utgår från alla människors lika rätt och värde!
Bara i Östergötland är var femte väljare direkt berörd, det vill säga
mer än 100 000 personer.
Vår medverkan inför beslut inom olika sakområden höjer medvetenheten hos beslutsfattare om de demokratiska värdena, samtidigt som den ger nödvändig insikt och kunskap om konsekvenserna av de beslut som ska fattas.

Skolorna måste ta hänsyn till individens behov av stöd för att klara sin skolgång, och se till att varje elev får stöd för att nå högsta
möjliga studieresultat. Detta innebär att skolorna måste göras tillgängliga utifrån fysisk tillgänglighet, information- och kommunikationstillgänglighet och en tillgänglig pedagogik.Bland unga med
funktionsnedsättning är 21 % ganska eller mycket missnöjda med
sin skolsituation.

•

Kompetensutveckla studievägledarna.

•

Öka resurserna till Folkhögskolorna.

•

Förbättra de ekonomiska förutsättningarna för att studera vidare
vid högskolor och universitet.

sĊƌĚĞŌĞƌďĞŚŽǀ
•

Tillgängligheten (att komma i kontakt med) och bemötandet
inom sjukvården är oerhört viktiga och måste förbättras samtiϐ¤ÚǤ

•

¤ÚÚ¡Úϐ 
jämlik och utökas att omfatta åtgärder inom hela vårdkedjan.

•

Genomför en bedömningsgaranti och en behandlingsgaranti
inom den specialiserade sjukvården.

•

Prioriteringar i vården måste göras utifrån patienternas behov.

•

Statusen för rehabilitering/habilitering måste höjas.

•

Rehabiliteringen måste också ske i anslutning till skada/sjukdom.

•

Användandet av nya innovativa läkemedel, hjälpmedel och
vårdformer måste öka.

