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VISION

Slutmålet för Förbundet är att det ska råda ett sådant klimat i samhället att 
Förbundet i dess nuvarande form inte är nödvändig. Det behövs inte läng-
re någon motpol efter-som våra medlemmar är inkluderade och jämställda 
i samhället och därigenom inte är i behov av våra röster.

Vi är övertygade om att vi en dag kommer nå detta slutmål tack vare den 
unika kompetens som finns inom Förbundet. Vi ställer oss starkt kritiska 
till välgörenhet eftersom vår verksamhet ska vara totalt självständig och 
inte vara bakbundna av ekonomiska intressen.
 
 

VISIONSDOKUMENT

MISSION

Förbundet Unga Rörelsehindrade ska fungera som en motpol mot alla 
orättvisor och för att reagera å våra medlemmars vägnar. Även för att er-
bjuda möjlighet till att träffa andra i samma situation för erfarenhetsutbyte 
och för att skapa en sammanhållning för att tillsammans starkt kunna på-
verka och förändra. Vi är en samling ungdomar med och utan rörelse-
hinder som ser samma slutmål, ett samhälle som är lika tillgängligt för alla 
oavsett rörelsehinder eller inte. Därmed inte sagt att vägarna dit kan se 
annorlunda ut. Vägarna dit kan se annorlunda ut, gemensamt är att vi ska 
ta oss dit via påverkan av politiker och makthavare.
 
 



PERSONLIG ASSISTANS, HEMTJÄNST 

SAMT LEDSAGARSERVICE

Förbundet anser att:
➢ Personlig assistans och ledsagarservice är livsnödvändigt och 

självklarhet för de flesta som har en funktionsnedsättning.
Skillnaden mellan dessa är att om du har ledsagning får du hjälp med 
allt utanför hemmet och om du har personlig assistans får du hjälp i 
och utanför din egen bostad.

Den insatsen höjer livskvaliteten och är grundläggande för att leva ett 
liv som vem som helst! Dessutom är det viktigt att den som har rätt till 
personlig assistans också har ett stort inflytande över sin egen insats 
samt att man tillgodoser brukaren önskemål. Det får inte förekomma 
lokala skillnader på assistansen och kvaliteten utan den ska vara den-
samma över hela landet.

➢ Inga ungdomar ska behöva bli beviljade hemtjänst då detta innebär att 
den enskilde tvingas anpassa sitt liv efter när hemtjänsten kan 
komma. Hemtjänst är inte ett alternativ eller ett komplement till per-
sonlig assistans i någon form.

Tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga till alla 
offentliga platser är en mänsklig rättighet som aldrig går att 
ifrågasätta eller sätta under debatt!

Ungdomar med funktionshinder ska ALDRIG hindras från att delta i 
något sammanhang på grund av bristande tillgänglighet. Detta ska 
genomsyra samhällets alla olika delar, exempelvis inom kollektiv-
trafiken. Förbundet kommer aldrig acceptera särlösningar inom om-
rådet tillgänglighet, det är den mest grundläggande och viktiga frågan 
för vår målgrupp. Om du inte har tillgång till hela samhället kommer du 
heller aldrig helt bli en del av det!
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TILLGÄNGLIGHET
 
Förbundet anser att:
➢



STUDENTBOSTÄDER

Förbundet anser att:
➢ Fler studentbostäder bör byggas. Studentbostäder lämpliga för 

ungdomar ska prioriteras.
Dessa ska vara fysiskt tillgängliga för personer med rörelsehinder inte 
bara för besökande utan även för boende.

 
 

DISKRIMINERING, ETIK & SEXUALITET

Förbundet anser att:
➢ Alla människor har lika värde och ska därför behandlas därefter!

Unga Rörelsehindrade är emot diskriminering. Oavsett etnisk bak-
grund, kön, sexuell läggning, religion, politiska åsikter, ålder samt 
funktionsnedsättning. Alla människor ska ha rätt till att leva ett värdigt 
liv och inte bli illa behandlade på grund av något av de ovanstående 
attributen.

Unga Rörelsehindrade anser att ingen människa har rätten att få av-
göra om hon eller han ska leva eller inte och säger därför nej till aktiv 
dödshjälp!

Varje individ är unik och ett barn med funktionsnedsätt-ning är tvärtom 
en tillgång för dess olikhet i samhället. Därför strävar Förbundet efter 
att genom ökad kunskap och påverkan förebygga selektiva aborter.

 
 

ARBETSMARKNAD

Förbundet jobbar för att:
➢ Alla ungdomar ska ha samma möjlighet till arbete! Detta är en särskilt 

viktig fråga för oss som ungdomsförbund eftersom det är under ung-
domsåren som grunden läggs inför ditt framtida arbetsliv. Detta ska 
ske utan särlös-ningar såsom kvotering och med en mycket restriktiv 
användning av lönebidraget. Om lönebidrag tillämpas SKA målet 
ALLTID vara att i framtiden fortsätta anställningen utan lönebidrag.

Slutligen kräver vi att samtliga handläggare på arbetsförmedlingen har



ARBETSMARKNAD (FORTS)

grundläggande kunskaper kring funktionshinder och därmed kan svara 
på de grundläggande frågor som kan komma upp kopplat till funktions-
hinder. Att en person måste boka om en tid för att kunskapen inte finns 
hos alla handläggare är förkastligt och en särlösning som vi aldrig 
kommer acceptera.

SKOLA OCH UTBILDNING

Förbundet anser att:
➢ Onödiga särlösningar inom skolan aldrig kommer accepteras och 

att elever med nedsatt rörelseförmåga ska ha samma tillgång till 
undervisning som andra elever!

➢ Valfriheten av skola aldrig får begränsas på grund av en persons 
nedsatta rörelseförmåga!

Dessa krav gäller inte enbart de ordinarie lektionerna utan i allra 
högsta grad även friluftsdagar och perioderna mellan lektionerna. 
Elever ska aldrig fråntas ett ämne på grund av att lärare misslyckats 
med att göra lektioner inkluderande för alla!

Slutligen vill Förbundet avskaffa den särlösning som Riksgymnasierna 
innebär. Då dessa inte motsvarar en traditionell gymnasieutbildning.

 
 

VÅLD MOT PERSONER MED FUNKTIONS-

NEDSÄTTNING

Förbundet jobbar för att:
➢ Våld mot personer med funktionsnedsättning får absolut inte 

förekomma oavsett man eller kvinna. Detta gäller trakasserier om 
fysiskt, psykiskt samt sexuellt våld.

 
Det är ett brott och straffbart att föra våld mot människor oavsett funk-
tionsnedsättning eller inte. Våldet förminskar och utsätter personer för 
kränkningar. Då forskning visar att detta är ett omfattande problem för 
personer med funktionsnedsättning är det ännu viktigare att det finns 
goda möjligheter till hjälp för denna grupp.






