Påverka strategiskt

- konkreta förslag på handling

Plats för anteckningar

Konkreta förslag på handling
Visa att ni finns
Redan efter valet är det dags att kontakta personer på de olika politiska posterna som finns i
kommunen, regionen och på den nationella nivån
och berätta om DHR, påtala att vi är experter med
mycket kunskap som vi gärna delar med oss av. I
synnerhet är det de som är nya på sina poster som
behöver kontaktas. Att skapa personliga relationer
är inte heller att förakta, både bland politiker, tjänstemän och också med media. Målet är att bli den
organisation som eftersöks när beslut ska fattas och
kunskap saknas, när artiklar ska skrivas eller när det
finns en berättelse vi vill få ut.

Skapa otippade allianser.

Granska budgeten
Det är pengarna som styr. Hur mycket politikerna än lovar innan ett val är det ändå krass
ekonomi som mellan valen styr en kommun,
ett landsting eller en stat. Därför är det klokt
att närstudera de politiska partiernas program
och de budgetar som läggs fram efter valet.
Vad hände med det eller det löftet? Vad döljer
sig bakom den eller den posten? Vad finns inte
med, vad finns med? Detta bör vi göra kontinuerligt, och också berätta för både politiken och
omvärlden att vi har koll.
Som bilaga till detta dokument finns ett utdrag
ur kommunallagen där det finns tydliggjort hur
en kommuns budgetprocess ska gå till.

Kontakta andra föreningar/organisationer som
kanske inte direkt verkar arbeta med funktionseller tillgänglighetsfrågor. Men även bil-, barn-,
miljö-, pensionärs- och näringslivsorganisationer
med flera behöver ha ett funktionshinderperspektiv. Kanske har de det, eller så kan ni ge
dem kunskap med syftet att tillsammans driva
en konkret gemensam fråga.

Lägg konkreta förslag
Det nationella målet för funktionshinderpolitiken
ska hela landet sträva mot. Även på kommunal och
regional nivå. Målet är att ”med FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning
som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer
med funktionsnedsättning. Målet ska bidra till ökad
jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska
beaktas.”
För att nå målet ska arbetet inriktas på principen
om universell utformning, befintliga brister i tillgängligheten, individuella stöd och lösningar för
individens självständighet samt att förebygga och
motverka diskriminering.
Därför är det viktigt att vi konkretiserar och kommer
med förslag på lösningar där det brister i tillgänglighet, bemötande eller annat som finns inom det
nationella målet. FN-konventionen tillsammans med
vår egen broschyr Rättigheter är möjligheter, som
innehåller tydliga förslag på hur vi vill se förändring
gällande boendet, hälsan och rörelsefriheten är bra
material att använda i möten med olika politiska
makthavare.

Samverka över gränserna
Samverka med andra DHR-avdelningar/-distrikt
och erbjud politiker- och tjänstemän utbildning
i t ex FN-konventionen, Agenda 2030 eller om
Universell utformning. Eller något annat tema
som känns viktigt att de kommunala makthavarna får kunskap om.

Förbundet kommer att den 24-25 november 2018
ha en utbildning (i Stockholm) om Agenda 2030
och Universell utformning. Se till att några från ert
distrikt deltar på utbildningen, med uppdraget att
utbilda avdelningarna.

Lyft fram möjligheterna med en
tillgänglig kommun
Rättigheter är möjligheter är DHRs övergripande
budskap. Många upplever ordet rättigheter som krav.
Men vi kan vända det synsättet genom att tala om
de möjligheter rättigheter ger. Dörröppnare, nigande
bussar, avfasade trottoarkanter är bara några exempel på när rättigheter har gett möjligheter för många
att delta i samhället.

Förslag på lokal handlings-/aktivitetsplan
Frågor ni bör ställa er inför att en handlings-/aktivitetsplan görs
1. Specifika uppgifter
• Vad ska göras?
• Vem ska göra det?
2. Syfte
• Varför ska aktiviteten göras?
• Vilka mål/delmål är handlingsplanen ämnad att uppnå?
3. Tid
• När ska det göras? När ska det vara klart?
4. Resurser
• Vilka resurser ska användas? Kan vara personer, material och/eller pengar.
5. Utvärdering - viktigt att göra!
• Vad funkade/funkade inte?
• Varför? Vad kan göras bättre/annorlunda nästa gång?
• Hur använder vi det vi fått fram?
Uppgift
Kontakta politiker, tjänstemän,
journalister
Granska kommunbudgeten

Varför?
Göra oss kända
och intressanta

Börjar/slutar

Resurskrav

Strax efter valet
och en månad
framåt

Brevmall, frågor och svar,
broschyr från
förbundet
Oktober-decem- Kunskap om att
ber varje år
läsa en kommunal budget

Få koll på prioriteringar, påpeka
vad vi saknar
Kartlägga vilka
Skapa otippade
andra föreningallianser, mål
ar/organisationer attformulera gevi kan kontakta
mensamt krav
Formulera tre
För ett strate2018
konkreta krav att giskt arbete med
ställa gällande
att synas och få
tillgänglighet
kommunpolitiker
med mera
att förstå vad de
måste göra
Utbildning i Uni- Få kunskap att
24-25 november Resa till Stockversell utformanvända i det
2018
holm
ning och Agenda lokala arbetet
2030 genom
förbundet

Vem/vilka
gör?
Styrelsen

Av styrelsen
utsedda

1-2 personer

Resultat/klart
Klart i slutet av
oktober.
Utvärdering i
november
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