Nyhetsbrev
SÖRMLAND

NR 1

M AR S 2 0 11

Ordförande har ordet
Så är vi redan inne i mitten av mars, vart tar dagar och veckor vägen?
Men så är det väl när man har roligt och dagarna fyllda med intressanta
möten och samtal med människor, då går tiden fort. Jag tänker också tillbaka
på 2010 med allt intressant och alla glädjestunder det året innehöll och som i
stort sett avslutades med att vi fick två nya medlemsföreningar!
Nu ser jag framåt på 2011 med allt viktigt arbete vi inom handikapprörelsen
har framför oss och känner en stor trygghet med att vi är en stark och enad
grupp som gemensamt arbetar för att sprida kunskap, öka förståelsen och
göra våra röster hörda. Tills vi hörs igen — Allt gott till er Alla
Vårliga hälsningar och kramar från Lisbeth Flodman

Fortsättning presentation av styrelse och funktionärer.
Mitt namn är Börje Länn, 69 år och infödd Eskilstunabo. Sedan 16 år är jag
särbo med Gudrun Hillman som såg till att jag kom med i Handikapprörelsen.
Min tid som yrkesverksam hade jag på olika Volvo bolag och har haft
förmånen att få vara med om hela utvecklingen från hålkort till dagens
bärbara PC och Internet. Jag har alltid varit med i olika föreningar, allt från
Hem & Skola, Egnahemsförening m m.
Har sedan några år tillbaka kommit med i olika Handikappföreningar,
Husföreningen E18 samt Handikappföreningarna Sörmland där jag nu är
ekonomiskt ansvarig. Är också sedan september 2010 ordförande i Hjärt &
Lungsjukas länsförening i Sörmland.
Min fritid ägnar jag åt mina fyra barnbarn i åldern 10-13 år, biodling,
släktforskning och är också guide och värd på ett av landets finaste
industrimuséum, Munktellsmuséet, där det finns en 179-årig industrihistoria
som är väl värd ett besök.
Eleonoragatan 18
kansli@hsod.se

633 43 Eskilstuna
www.hsod.se

Tel: 016-13 87 90
Fax: 016-13 87 91

FN:s konvention
om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning…..
Regeringen har just skickat in sin första rapport till den speciella FNkommittén för just "vår" konvention. Inom projektet Agenda 50 jobbas nu
för högtryck med att få funktionshindersrörelsens alternativa rapport klar
som ska skickas in i Mars detta år.
Alternativrapporten tas fram till största del av experten Annika Åkerberg
på Handikappförbunden centralt (jurist och MR-expert). Hon tar fram
underlag som sen behandlas med seminarier för förbunden.
Därefter går de bearbetade underlagen ut på "remiss" till alla förbund,
bearbetas igen och tas slutgiltig av Handikappförbundens ordförandemöte.
Annika finns sedan på plats i Geneve för att lobba för ”vår” rapport och det
kommer också att tas fram en särskild lista på viktiga punkter som FNkommittén behöver ta upp med vår regering.
I slutänden ger FN-kommittén rekommendationer till vår regering om vad
som behöver åtgärdas. Som det ser ut nu i FN-kommitténs arbetsschema
så ska den svenska rapporten upp till behandling vid ett förmöte i april och
sen "på riktigt" i september.
Till DO kan man anmäla fall då man anser sig blivit diskriminerad.
Däremot finns det ännu ingen instans som har ansvar för att övervaka
efterlevnaden av konventionen. Delegationen för mänskliga rättigheter i
Sverige lade ett betänkande i oktober som innehåller många förslag om
hur Sverige kan jobba med mänskliga rättigheter i framtiden, däribland
övervakningsfrågor.
Det betänkandet är nu ute på remiss och remisstiden gäller till den 25:e
mars. Sedan får vi se, i enlighet med artikel 33 i konventionen ska det ju bli
ett övervakningssystem.

Två nya medlemsföreningar i HFS

Vi välkomnar nu till oss Prostataföreningen Södermanland/Östergötland och
Förbundet Blödarsjuka i Sverige/FBIS. Nu är vi 24 medlemsföreningar med
nästan 12.000 medlemmar och detta borde stärka oss än mer i vårt
intressepolitiska arbete. Välkomna säger styrelsen i HFS!
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Tillgänglig natur i Sörmland
Snart är det förhoppningsvis slut på vintern med snö och
hemsk kyla och vårfåglarna börjar kvittra.
Redan nu längtar jag dock ut i naturen. Det känns som
att jag suttit isolerad sedan i början av november då
snön kom, sedan har jag i princip bara rört mig mellan punkt A och B (=
hemmet och jobbet). Att ta sig fram med rullstol har varit bedrövligt p g a den
katastrofala snöröjningen.
Förra året bildades en arbetsgrupp inom Länshandikapprådet och
Handikappföreningarna Sörmland där vi vill verka för att göra frilufts– och
naturskyddsområden i Sörmland tillgängliga för alla personer med någon
form av funktionsnedsättning.
En inventering påbörjades och så fort snön smält drar vi igång igen. Vi har
från HFS:s sida sökt extra pengar från landstinget för att kunna arbeta vidare
med projektet då LHR:s budget bantats för 2011. Vi har haft ett första möte
där också representant från länsstyrelsen var inbjuden tillsammans med
driftchefen för Nynäs Slott och Naturreservat, Annika Mårtensson.
Vår ambition är också att knyta en representant från varje kommun i länet till
arbetsgruppen. Hör av er till Anders Wahlborg om ni önskar mer information.

Handikapprörelse eller funktionshindersrörelse?
Begreppen funktionshinder, funktionsnedsättning och handikapp används
olika i dagligt tal och i skrift. I media läser vi ofta "handikappad" i rubriker,
medan det i texten står "funktionsnedsatt". Hos många myndigheter och inom
handikapprörelsen är begreppsförvirringen också stor! Många förbund använ
-der begreppen olika, och så gör också de som arbetar på Handikappförbundens kansli. Ska vi vara framgångsrika i vårt påverkansarbete, är det
viktigt att vi är tydliga i vår begreppsanvändning.
Med den utgångspunkten beslöt styrelsen i Handikappförbunden den 7 feb.
att dom fortsätter heta Handikappförbunden tillsvidare och att dom är en del
av funktionshindersrörelsen och arbetar med funktionshinderspolitik.
Språkrådet rekommenderar att vi skriver funktionshindersrörelsen - alltså att
vi använder ett så kallat foge-s mellan funktionshinder och rörelsen (-politik, forskning och så vidare). Detta eftersom det första ordet - funktionshinder - i
sig är en sammansättning av två ord. Det känns otympligt, men så ska det
vara enligt svenska språkets grammatiska regler.
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Rätt plats ombord

Organization

Från och med 2011-06-19 blir det enklare för alla att hitta rätt plats ombord på
SJ-tåg. Fler handikapplatser och två nya platsegenskaper är utpekade på alla
tågPrimary
och äntligen
går att boka plats på tåget via datorn även om man behöver
Business Address
en Your
rullstolsplats
Address Line 2. Läs mer genom att logga in på nedanstående länk.
Busines Name

Your Address Line 3
http://www.rtp.se/pdf/ratt_plats_ombord.pdf
Your Address Line 4

Phone: 555-555-5555

Möte
med länstrafiken i Sörmland
E-mail: someone@example.com
Fax: 555-555-5555

8 juni är ett möte inplanerat mellan Länstrafiken och
Handikappföreningarna Sörmland. Tanken är att vi
här ska kunna föra fram och ventilera våra frågor om
den omtvistade busstrafiken i länet och kommunerna.
We’re
on the iWeb!
Innan mötet ska vi från HFS ut och åka
buss
kommuner och länet för att på
example.com
plats se hur det fungerar med tillgänglighet för alla grupper. Jag behöver då
frivilliga personer från syn, hörsel och kognitiva gruppen. Hör av er snarast
och anmäl intresse till Anders Wahlborg, ombudsman@hsod.se
Page Story
Mötet Back
kommer
attHeadline
avhållas en sen eftermiddag i Flen eller Katrineholm.
Ytterligare information kommer jag att skicka ut vartefter. Hör gärna av er
med frågor och synpunkter, 016-13 87 85 eller e-post enl. ovan
Your business tag line here.

Caption
describing
picture or
graphic.

Agenda och kansliinformation
14 april: Länshandikappråd på Fraktgatan, Eskilstuna
20 april: Styrelsemöte Handikappföreningarna Sörmland
21 april: Kansliet/receptionen på E18 stänger kl 12
04 maj: Årsmöte HFS, Eleonoragatan 18 Eskilstuna
25 maj: Styrelsemöte Handikappföreningarna Sörmland, E18 Eskilstuna
01 juni: Kansliet/receptionen på E18 stänger kl 12
08 juni: Möte med länstrafiken
Vecka 27-30 i juli är kansliet/receptionen på E18 semesterstängt
24 aug: Styrelsemöte HFS, Nyköping
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