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Förbundsstyrelsens förslag nr 6
Verksamhetsprogram 2018 – 2019/20
Detta verksamhetsprogram ska styra hela förbundets verksamhet, vilket inbegriper
avdelningar, distrikt och riksförbund. All verksamhet utgår från vision, långsiktiga
mål och prioriteringar.
Enligt DHR:s stadgar ska vi:
•

arbeta för att personer med nedsatt rörelseförmåga blir fullt jämställda, jämlika
och delaktiga i samhället genom att bedriva opinionsbildning och information
kring frågor som berör situationen för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Likaså ska all verksamhet inom DHR planeras och genomföras så att varje medlem
kan medverka.

Det dagliga arbetet
Allt vi gör ska ha medlemsnytta, direkt eller indirekt. Överallt pågår ett träget arbete
med att driva ett rättighetspolitiskt arbete genom möten med politiker, sitta i olika
samverkansgrupper, funktionshinderråd, nätverk och delta på mässor och andra
evenemang. Vi svarar på remisser och skrivelser, kommunicerar ut vårt arbete via
sociala medier, på webben och via nyhetsbrev, skriver debattartiklar själva eller
tillsammans med andra, gör gemensam sak med organisationer som ligger nära oss
med mera. Förtroendevalda runt om i landet möts i styrelser, på distriktskonferenser
och på förbundsmötet. Kurser och seminarier arrangeras för medlemmar, eller så
deltar vi på andras kurser och seminarier som föreläsare. På många håll är arbetet
helt ideellt, medan det på andra ställen finns en eller ett par anställda.
Ofta handlar arbetet om att möta medlemmar, via telefon, mejl eller genom personliga möten. Eller att äta en semla tillsammans på Semmeldagen och berätta om det
via Facebook. Allt detta pågår och ska fortsätta att pågå. Det är grunden för vår
verksamhet.

Prioriteringar
Fler medlemmar är en av DHR:s främsta prioriteringar. Medlemmarna är basen för
vår existens, utan medlemmar inget förbund. Men att ”bara ragga medlemmar” ger
inget långsiktigt resultat. Vårt rättighetspolitiska arbete tillsammans med den
kamratstödjande och sociala verksamheten måste gå hand i hand. Hela förbundet
behöver bli mer professionellt i hur vi rekryterar och, vilket är än mer viktigt,
behåller medlemmar.
Hela förbundet och då i synnerhet avdelningar och distrikt, måste satsa på att bättre
ta tillvara varje medlems erfarenheter och intressen. För att unga människor ska
känna sig välkomna till DHR behöver vi öppna upp invanda strukturer om hur föreningsarbete ska gå till. På alla nivåer måste vi välkomna andra sätt att engagera sig

Förbundsstyrelsens förslag nr 6

Verksamhetsprogram 2018 – 2019/20

2

på än vi är vana. Det kan vara självstyrande nätverk, åldersmässigt gränsöverskridande temagrupper, alternativa mötesformer, lokala aktioner, korta kampanjer med
mera. Det ställer stora krav på avdelningar och distrikt. Lika så på förbundet nationellt som behöver se till att verktyg, utbildning och stöd finns. Och det är inte ett
arbete som görs i en handvändning.
Viljan till att bli medlem i DHR handlar om vad vi gör och hur vi synliggör de
effekter vårt rättighetspolitiska arbete faktiskt får. Därför är det rättighetspolitiska
arbetet, både det lokala och det nationella, viktigt att trumpeta ut. Det gör vi via
hemsidor, sociala medier, debattartiklar, insändare och kampanjer. De av förbundsstyrelsen antagna strategier för medlemsvärvning och kommunikation ska vara
vägledande för arbetet på lokal, regional och nationell nivå. En strategi för det
rättighetspolitiska arbetet ska även finnas nationellt och lokalt.
Det är av stor vikt att alla distrikt och avdelningar har en uppdaterad hemsida och
använder de digitala verktyg som finns för intern och extern kommunikation. Ett
arbetssätt vi ska ha är att använda personliga berättelser för att föra ut våra krav.

Våra rättighetspolitiska prioriteringar är
1. Personlig assistans och övriga LSS-insatser, samt liknande insatser inom
Socialtjänstlagen (SOL)
2. Universell utformning (tillgänglighet och användbarhet)
3. Jämlik och jämställd hälsa

DHR:s Vision
Vår vision är det universellt utformade samhället – ett jämlikt, jämställt och
rättvist samhälle där alla människor är välkomna och inkluderade.

DHR:s Budskap
Vårt övergripande budskap:
Utforma samhällets struktur efter människan, inte människan efter strukturen.
Det övergripande budskapet kan brytas ner och användas i olika sammanhang, som:
•

Utforma LSS efter människan, inte människan efter LSS.

•

Utforma bilstödet efter människan, inte människan utifrån bilstödet.

•

Utforma tillgängligheten i samhället efter människors behov av ett användbart
samhälle.
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DHR:s nätverk
Tre nätverk arbetar under förbundsmötesperioden utifrån de prioriterade
rättighetspolitiska områdena.

Långsiktiga mål
Jämlik och jämställd hälsa:
DHR har aktivt medverkat till att den stora ohälsan bland personer med nedsatt
rörelseförmåga har minimerats. Ett aktivt arbete med att synliggöra hälsoskillnader
mellan könen har gjort att dessa har minskat avsevärt. Arbetslöshet, lägre inkomster
och ökad fetma är i stort sett borta hos både kvinnor och män med nedsatt rörelseförmåga.
Universellt utformat samhälle:
DHR har aktivt påverkat standardiseringsarbetet för att säkra att, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla ska finnas. DHR har även
påverkat så att fler bostäder byggda med tanke på människans livscykel, och som
garanterar alla människor möjligheten att kunna bilda familj, hälsa på sina vänner
eller att kunna studera på annan ort finns. Ingen ska behöva flytta för att bostaden
inte uppnår kraven på tillgänglighet och användbarhet.
Den personliga assistansen och övriga LSS-insatser:
DHR har aktivt medverkat till att LSS verkligen ger människor med nedsatt
rörelseförmåga frihet så som lagens intentioner än gång var.

Kortsiktiga mål - att nå under verksamhetsperiod 2017–2019 (2020)
(ska vara mätbara)
•

Varje avdelning ska ha ökat med 10 procent medlemmar (baserat på
medlemsantal den 1 januari 2017) till förbundsmötet 2019 (2020) *.

•

Alla distrikt/region har en fungerande och uppdaterad hemsida, och har
kunskap om hur sociala medier fungerar.

•

Minst en utbildning/kurs i lokalt påverkansarbete gällande Universell
utformning i samtliga distrikt/regioner med stöd av förbundet.

•

Medialt har vi fått in två debattartiklar per år i riksmedia. Även på regional
nivå har två debattartiklar per år publicerats.

* Varje avdelning nuvarande medlemstal plussas med x procent = ger antal medlemmar man
ska ragga under två kalenderår.
Har man 45 medlemmar i slutet av 2017 och ökningen är 10 procent på två år blir antalet i
slutet av 2019 = 50 medlemmar
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Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att

fastställa förslag till Verksamhetsprogram 2018 – 2019/20,

att

fastställa förslag till Rambudget 2018 – 2020.
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