
Vi sänker 
trösklar

Intressepolitik

Gemenskap

Rådgivning

Var med i en kamp för lika rätt!

Barn och unga med nedsatt rörelseförmåga stängs 
ute från samhället idag. Bokstavligen. Därför finns 
Förbundet Unga Rörelsehindrade.

Genom att bli medlem kan du…

... lära dig att påverka samhället

... träffa nya vänner och få åka på läger och temahelger

... få ekonomisk stöttning och juridisk rådgivning, även via från  
    vårt moderförbund DHR

Du behövs i kampen - bli medlem idag!

Är du mellan 0 och 32 år kan du vara med i någon av våra 
regioner. Första året är kostnadsfritt. Efter det betalar du varje 
år en symbolisk summa på 60 kronor. Utan medlemmar kan vi 
inte finnas, du behövs!

Gå in på ungarorelsehindrade.se/bli-medlem

Välkommen att bli medlem!



Vilka är vi?

Förbundet Unga Rörelsehindrade är Sveriges viktigaste förbund för 
barn och unga med nedsatt rörelseförmåga. Vi arbetar för att stär-
ka barn och ungas rättigheter i Sverige. Och vi är alla unga som 
driver våra egna frågor. Vi är religiöst och partipolitiskt obundna.

Vad gör vi?

Vi har tre regioner, Stockholm, Göteborg och Skåne. Regionerna arrang-
erar lokala aktiviteter. Förbundet arrangerar läger och temahelger någ-
ra gånger per år. På våra läger och temahelger kan du träffa nya vänner 
med liknande erfarenheter, vi har roliga aktiviteter och workshops där du 
som medlem får verktyg för att t.ex. lära dig skriva debattartiklar och på-
verka makthavare. Vi ger dig förutsättningar att engagera dig på ditt sätt!

Det här har vi gjort hittills:

• Ockuperat kollektivtrafik - för att kollektivtrafik ska vara till för alla.

• Fått igenom ordet funkofobi i SAOL (Svenska Akademiens 
Ordlista) - funkofobi är ett samlingsnamn för diskriminering av 
personer med funktionsnedsättning.
 
• Bidragit till att Sverige klubbade igenom Diskrimineringslagen - 
för att samhället ska vara till för alla.

• Fått politiker att lämna in riksdagsmotioner - för att göra FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till 
svensk lag.

• Demonstrerat mot neddragningar inom personlig assistans - för 
att personlig assistans är en mänsklig rättighet.


