Demokratisk delaktighet
är höstens tema. Kom och var med!
Runt om i Sverige uppmärksammas i år att demokratin är 100 år, eftersom det är
hundra år sedan kvinnor fick rösta för första gången. Detta är naturligtvis mycket
viktigt att uppmärksamma. Men inte förrän 1991, för trettio år sedan, fick de som
tidigare omyndigförklarats rösta. Begreppet omyndig togs bort ur lagstiftningen 1989.
Kanske är det därför mer korrekt att fira demokratins 30-årsjubileum.
Funktionsrätt Göteborg kommer under hösten att uppmärksamma frågan om
demokratisk delaktighet för personer med funktionsnedsättning på olika sätt. Det
passar särskilt bra som en upptakt inför valåret 2022. Det är också en del av arbetet
med att revidera vårt funktionsrättspolitiska program.
I detta utskick får du information om:
• Demokratistugan 30 september
• Workshops om demokratisk delaktighet i oktober och november
• Internationella funktionsrättsdagen 3 december
• Mänskliga rättighetsdagarna 6-7 december
Om du har frågor eller synpunkter om dessa aktiviteter, kontakta Pia Emanuelsson,
ombudsman Funktionsrätt Göteborg
pia.emanuelsson@funktionsrattgbg.se

Demokratistugan
Den 30 september kl 12.45-14.45 intar Funktionsrätt Göteborg Demokratistugan på
Kungsportsplatsen. Då är alla välkomna på en fika för att prata om demokratisk
delaktighet. Vi hoppas att företrädare för våra medlemsföreningar vill komma förbi
för att diskutera med varandra och med andra besökare i stugan. Mycket välkomna!
Vad är Demokratistugan? Som en del av hundraårsfirandet av demokratin turnerar en
Demokratistuga genom Sverige under hela 2021. Länsstyrelsen i Västra Götaland är
värd för stugan från den 29 september till den 3 oktober. Då kommer den att stå på
Kungsportsplatsen i Göteborg. En del av programmet genomförs i stugan och en del
av programpunkterna är digitala. Här kan du läsa hela programmet för
Demokratistugan i Göteborg. FRG medverkar i två programpunkter:
Panelsamtal: Stärkt demokratisk delaktighet för personer med funktionsnedsättning
När: Den 30/9 klockan 11:00- 11:50
Var: Digitalt (länk till sändning kommer längre fram)
Länsstyrelsen bjuder in till ett panelsamtal där vi får en överblick över aktuella
utmaningar och konkreta exempel på hur vi tillsammans kan arbeta för att öka
delaktigheten. Deltagare i panelen är:
• Malin Ekman Aldén, Generaldirektör Myndigheten för delaktighet
• Pia Emanuelsson, Ombudsman Funktionsrätt Göteborg
• Ola Hendar, Funktionshindersombudsman Göteborgs Stad
• Kjell Stjernholm, Samordnare Studieförbundet Vuxenskolan
• Moderator: Erik Lindqvist, Länsstyrelsen Västra Götaland
Efter panelsamtalet tar Funktionsrätt Göteborg plats i vår fysiska stuga. Ta gärna
tillfället i akt att prata delaktighet med oss över en kopp kaffe.
Ta en kaffe med Funktionsrätt Göteborg!
När: Den 30/9 klockan 12:45-14:45
Var: Vid demokratistugan
Funktionsrätt Göteborg består av 51 medlemsföreningar som arbetar tillsammans för
att ge människor med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet. Mellan kl.
12.45-14.45 finns möjligheten att träffa representanter från Funktionsrätt Göteborg
och diskutera funktionshinderspolitik och demokratisk delaktighet i Göteborg.

Workshops om
demokratisk delaktighet
Under hösten kommer vi att ha tre digitala workshops där vi tillsammans diskuterar
demokratisk delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Vi använder Zoom
för våra digitala träffar. Dessa workshops riktar sig specifikt till alla er som är
medlemmar i FRG:s 51 medlemsföreningar.
Träff 1 tisdag 19 oktober kl 18-20 Fyra texter om demokratisk delaktighet
Under träffen ges en kort presentation av fyra texter om demokratisk delaktighet för
personer med funktionsnedsättning och dessa texter diskuteras:
• Artiklar ur funktionsrättskonventionen
• Respekt för rättigheter – civilsamhällets granskning av hur Sverige lever upp till
funktionsrättskonventionen
• Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med
funktionsnedsättning
• Funktionsrätt Göteborgs intressepolitiska program
Träff 2 tisdag 2 november kl 18-20 Hinder för demokratisk delaktighet
Under träffen diskuterar vi vilka hinder vi ser för demokratisk delaktighet för våra
medlemmar. Bland FRG:s 51 medlemsföreningar finns en oerhört stor mångfald som
också innebär skilda livsvillkor och förutsättningar för delaktighet. Här försöker vi
samla ihop en mångfald av erfarenheter av hinder för demokratisk delaktighet och
dela dessa med varandra.
Träff 3 tisdag 16 november kl 18-20 Politiska krav för att säkerställa demokratisk
delaktighet
Under träffen formulerar vi vilka krav som funktionsrättsrörelsen i Göteborg bör
ställa för att det offentliga, framför allt Göteborgs Stad, ska säkerställa demokratisk
delaktighet för alla personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra.
Resultatet kommer att ligga till grund för det fortsatta funktionsrättspolitiska arbetet.
Anmälan via denna länk senast 15 okt: https://tinyurl.com/demokratiworkshops

Internationella funktionsrättsdagen
3 december
Den 3 december infaller FN:s internationella dag för personer med
funktionsnedsättning, Internationella funktionsrättsdagen.
FRG planerar att under dagen arrangera digitala panelsamtal om
funktionshinderspolitiken i Göteborgs Stad. Vi kommer att bjuda in politiker till
samtal om hur Göteborgs Stad ska uppfylla rättigheterna i
funktionsrättskonventionen och om partiernas arbete med funktionsrättsfrågor inför
det stundande valet.
Håll utkik efter mer information i medlemsutskick och nyhetsbrev under hösten!

Mänskliga rättighetsdagarna
6-7 december
Den 6-7 december kommer Mänskliga rättighetsdagarna att genomföras på Svenska
Mässan i Göteborg. Temat är Demokrati + mänskliga rättigheter = sant!
Funktionsrätt Göteborg kommer att ha ett seminarium under MR-dagarna. Den 7
december kl 14.30-15.30 genomför vi ett panelsamtal med företrädare för fem
medlemsföreningar:

Demokrati och MR för göteborgare med funktionsnedsättning
I detta panelsamtal vill vi lyfta lokala perspektiv från funktionsrättsrörelsen i
Göteborg på demokratisk delaktighet för göteborgare med funktionsnedsättning.
Personer med funktionsnedsättning har på flera sätt sämre förutsättningar än övrig
befolkning att delta i och utöva inflytande över det politiska beslutsfattandet, att
utöva sina demokratiska rättigheter. Det är allt annat än självklart att personer med
funktionsnedsättning ges möjlighet att leva ett självbestämt liv och vara en del av
samhällsgemenskapen på lika villkor som andra. Vad behöver göras på den
kommunala nivån för att öka jämlikheten och förbättra förutsättningarna för
demokratisk delaktighet för göteborgare med funktionsnedsättning?
I panelsamtalet medverkar:
Alireza Ghanbar Alipour, ordförande Synskadades Riksförbund Göteborg
Anne Lönnermark, verksamhetsledare Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Gbg
Britta Brus, styrelseledamot Attention Göteborg
Malin Andrén, Jämställdhetsansvarig Grunden Krans
Tord Hansson, ordförande Lokalföreningen Göteborg i Personskadeförbundet RTP
Moderator: Pia Emanuelsson, ombudsman Funktionsrätt Göteborg

