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Verksamhetsåret 2010 går mot sitt slut. Härligt att kunna blicka tillbaka på alla
spännande och givande möten med trevliga människor och känna att vi kan
lämna året med en bra verksamhet i ryggen. Konstatera att vi är en härlig
styrelse och personal där givetvis även vår kassaförvaltare inräknas.
Vi kompletterar varandra, ger och tar och lär av varandra. Ännu viktigare är ni
medlemsföreningar som gett oss verktygen att arbeta utifrån. Nu inväntar vi
2011 med förväntan, nyfikenhet och öppet sinne.
Allt gott till er alla och många hälsningar från Lisbeth Flodman, ordf.

Forts. presentation av styrelse och funktionärer
Mitt namn är Carina Jansson och jag är gift med Göran,
har två söner, Fredrik och Christoffer.
I botten har jag en undersköterskeutbildning sedan har
jag läst på Mälardalens högskola och Sociala omsorgsprogrammet. Jag arbetar som föräldrarådgivare och min
arbetsgivare är Läns FUB (föreningen för barn, unga och
vuxna med utvecklingsstörning) där jag ger stöd och råd
till andra föräldrar som har barn med utvecklingsstörning.
På min fritid reser jag mycket och tycker om att vara ute i naturen, t e x sitta
framför brasan och grilla korv under stjärnorna i goda vänners gemenskap
vilket är underbart och där hämtar jag kraft.
Christoffer har en utvecklingsstörning och är anledningen till att jag har
engagerat mig i rörelsen för personer med funktionsnedsättning. Jag tycker
att mitt engagemang har gett mig en enorm kunskap om andra människor
funktionsnedsättningar samt att jag får träffa otroligt härliga och inspirerande
människor i andra föreningar. Jag är sekreterare i HF Sörmland och ledamot
i HSO Eskilstuna. Jag tycker om att få möjlighet att kunna förändra
livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.
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…..
Detta är en av de senaste konventionerna på människorättsområdet.
Den ingår i det system av konventioner som skapats på internationell och
regional nivå sedan slutet av andra världskriget.
Det finns idag nio så kallade kärnkonventioner. Alla härstammar från den
universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna som antogs av
FN:s generalförsamling 1948.
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
antogs av Sverige 2006. Sverige skrev under konventionen i december
2008 och den trädde i kraft i januari 2009. Sverige har därmed juridiskt
förbundit sig att främja, skydda och säkerställa rättigheter för personer
med funktionsnedsättning.
Konventionen innebär inte några rättigheter, utan handlar om att undanröja
de hinder som finns i samhället för att mänskliga rättigheter ska gälla fullt
ut för personer med funktionsnedsättning. Konventionen tydliggör alltså att
mänskliga rättigheter gäller även för personer med funktionsnedsättning.
Precis som andra konventioner på människorättsområdet bygger
konventionen på att alla människor har ett inneboende värde som inte kan
åsidosättas. Alla människor är fria och jämlika. Detta betonas i
konventionens inledande delar som klargör de grundläggande principerna
som är följande:
•
•
•
•
•
•
•
•

Respekt för människors inneboende värde och självbestämmande.
Icke-diskriminering.
Fullständigt och faktiskt deltagande i samhälle.
Respekt för olikheter och accepterande av att personer med
funktionsnedsättning är en del av den mänskliga mångfalden.
Lika möjligheter.
Tillgänglighet.
Jämställdhet mellan män och kvinnor.
Respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna hos barn
med funktionsnedsättning.
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Konventionen består av:
•
•
•
•

Ett förord
Artiklarna 1-4 beskriver grundläggande principer
Artiklarna 5-30 är rättighetsartiklar
Artiklarna 31-50 är procedursregler och reglerar hur
genomförande, uppföljning och övervakning av konventionen ska gå till

Exempel: Artikel 9 Tillgänglighet
Staterna ska se till att samhället blir tillgängligt så att människor med
funktionsnedsättning ska kunna leva oberoende och fullt ut kiunna delta på
livets alla områden. Det handlar bl a om den fysiska miljön, transporter,
information, kommunikation, IT och tjänster.
Nu har riksdagen antagit konventionen som då är juridiskt bindande.
Detta innebär att Sverige åtagit sig fullt ut att förverkliga de rättigheter som
finns i konventionen. Sveriges lagar, förordningar och annan nationell
normering ska stämma med de krav som konventionen ställer. Det gäller
också hur lagarna tillämpas. Annars begår landet konventionsbrott.
Därför är konventionen ett mycket viktigt redskap som vi inom
handikapprörelsen kan använda i det intressepolitiska arbetet

Vill ni veta/lära mer om konventionen?
HFS prioriterar 2011 att lära känna konventionen ordentligt samt att till
medlemsföreningar och andra kunna erbjuda information och utbildning.
Från styrelse och personal har Margaretha Wadfors och Anders Wahlborg
deltagit på kurser och seminarier för att kunna vara behjälpliga med detta.
Först ska styrelsen genomgå en studiecirkel med början i januari och sedan
är det meningen att den som önskar kan få information och utbildning.
Hör av er till Anders Wahlborg, 016-13 87 85 ombudsman@hsod.se
eller Ros-Mari i receptionen, 016- 13 87 90 kansli@hsod.se
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It would also be useful to include a contact
Phone: 555-555-5555

name for readers who want more informa-

Fax: 555-555-5555

tion about the organization.

Information från kansli och reception

E-mail: someone@example.com

Kansli och reception stänger för helgledigt onsdag 22:a december kl 12,
för att med förnyade krafter åter öppna måndag 10:e januari kl 8.00.
PS. Ni vet väl att vi utökat vår service för föreningar vad gäller hjälp med
kopiering, skrivelser, porto, utskick m m?
We’re on the Web!
Your business tag line here.

example.com

Back Page Story Headline
Kontakta Ros-Mari i receptionen för information, priser m m
Caption
describing
picture or
graphic.

Jag är sekreterare i HF Sörmland och ledamot i HSO Eskilstuna. Jag
tycker om att få möjlighet att kunna förändra livsvillkoren för personer
med funktionsnedsättning.

God Jul och Gott Nytt År!
önskar vi er alla……….
från Handikappföreningarna
Sörmland
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