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Webbsändning 
Funktionsrättigheter i samverkan 

med Region Stockholm

Presentatör
Presentationsanteckningar
Karin: Bild 1Hej och hjärtligt välkomna till den här webbsändningen som vi har valt att kalla Funktionsrättigheter i samverkan med Region Stockholm. Det här är Funktionsrätt Stockholms läns allra första webbsändningen och det ska bli väldigt kul och spännande att få hålla den för er!För att webbsändningen ska vara tillgänglig för alla kommer vi att läsa upp texten på bilderna och syntolka bilderna. Det kommer också att finnas ett talmanus som publiceras på vår hemsida. Det här är som sagt premiär för ett nytt format och vi vill gärna ha all form av feedback på ni tycker. Syntolkning: en vit powerpoint-bild med rubriken Webbsändning Funktionsrättigheter i samverkan med Region Stockholm, nere i den vänstra kanten finns vår logga, den består av texten Funktionsrätt Stockholms län och med en röd cirkel runt rätt. Nu kör vi igång!



Vi leder den här webbsändningen
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Karin Bild 2Vilka är vi som är med er i den här webbsändningen?Jag heter Karin Aronsson, det är säkert många som har träffat mig tidigare eller känner igenom mitt namn. Jag jobbar sedan 5,5 år tillbaka som intressepolitisk handläggare på Funktionsrätt Stockholms läns kansli,Intill syns min kollega Johanna Sommansson.Syntolkning: Två bilder på En bild på mig till höger. Jag har en svart polotröja, blont långt hår, glasögon och hörlurar på mig. Till vänster är en bild på Johanna. Johanna har rött hår och har på sig en ljusrosa kofta, glasögon och hörlurar. Över till dig Johanna!



Så funkar en webbsändning

• Vår utgångspunkt: 
teamträffen

• En möjlighet att 
kommunicera utan att 
träffas fysiskt

• Peppa och lära känna 
varandra
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Johanna bild 3 Hej alla! Jag heter Johanna Sommansson och jobbar sedan i januari som intressepolitisk handläggare på Funktionsrätt Stockholms län.  Tanken är att det här webbsändningen ska ge er inspiration och bygga på era kunskaper om hur vi kan arbeta med funktionsrättigheter i samverkan med Region Stockholm. Mycket av samverkan har ställts in på grund av rådande omständigheter. Det gör det också svårt för oss att genomföra fysiska möten. Vi har därför valt att göra det här som en webbsändning. Det kommer också att finnas ett talmanus tillgängligt till de här webbsändningen. Webbsändningen riktar sig främst till er förtroendevalda i samverkansråden, men alla intresserade är välkomna att ta del av denna via webben.Presentationen är delvis baserad på den teamträff för förtroendevalda som vi fick ställa in den 16 mars. Syntolkning:På bilden syns en megafon och i bakgrunden ser vi  blå himmel.



Vilka är vi? 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Johannabild 4:Vilka är vi då?Till det här webbsändningen har jag infogat alla Funktionsrätt Stockholms läns medlemsföreningars logotyper. De finns på två bilder. Här är 22 av 44 medlemsföreningarSyntolkning: bilder på 22 logotyper från våra medlemsföreningar



Vilka är vi? 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Johannabild 5: här kommer resten av våra föreningar är.I vår organisation Funktionsrätt Stockholms län är alla föreningar lika viktiga. Vårt mål är att skapa  samverkan och intressepolitik av våra gemensamma sakfrågor och rättighetsfrågor. Vi jobbar huvudsakligen med fem områden: Hälsa och sjukvård för alla, Kollektivtrafik för alla, Digitalisering för alla, Kultur för alla och Arbetsmarknad för allaSyntolkning: bilder på 22 logotyper från våra medlemsföreningar 



Mänskliga rättigheter

• Deklarationen från 1948
- Portalparagrafen
- Tre kategorier 

• Funktionsrättskonventionen
- De viktigaste artiklarna
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Karin Bild 6Mänskliga rättigheter Nu har vi kommit till den delen av webbsändningen där vi kommer att prata om lite mer om teori och hur vi kan använda dem. Vi kallar den för vår verktygslåda. För en del kan det här vara upprepning, men för andra är det här ny information. Vi tar det från början och börjar med att ge en kort historisk tillbakablick.Den 10 december 1948 instiftade Förenta Nationerna deklarationen om mänskliga rättigheter. Deklarationen kom till efter andra världskrigets slut. Den gäller för alla människor på jorden. Portalparagrafen i deklarationen är den första punkten. Den säger att alla människor föds fria och har lika värde. Precis som deklarationen om mänskliga rättigheter är de flesta konventioner är indelad i tre kategorierMedborgerliga och politiska rättigheterEkonomiska och sociala rättigheterKulturella rättigheter Funktionsrättskonventionen är den nyaste av FN:s konventioner. Den gäller i Sverige sedan 2009 och är en lista med saker som Sverige har lovat att göra. Den består av ett förord, 30 rättighetsartiklar och cirka 20 så kallade procedurregler. Nu tänkte jag att jag skulle ge er en kort introduktion om de mest användbara artiklarna som kan användas i alla samverkansrådArtikel 3 om allmänna principer – den kan vi använda i skrivelser och i andra intressepolitiska underlagArtikel 5 om jämlikhet och icke-diskriminering. Den säger bland annat att all diskriminering på grund av funktionsnedsättning är förbjuden.Artikel 9 om tillgänglighet –den handlar om fysisk tillgänglighet, byggnader, transporter, kommunikation och informationArtikel 19 om att leva ett självständigt liv. Personer med funktionsvariationer har lika valmöjligheter som alla andraSyntolkning: en bild med FN:s logotype. Den är vit mot en blå bakgrund. 



Funktionsrättigheter i samverkan

• Årets tema 2020
• Rättigheter i samverkan

• Andra verktyg
- Diskrimineringslagen
- Regionens 

policydokument
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Karin Bild 7Funktionsrättigheter i samverkanUnder 2020 arbetar Funktionsrätt Stockholms län med temat funktionsrättigheter. Med det menar vi att alla, oavsett funktionsvariation, ska kunna delta i samhället på lika villkor. Ett av våra mål är att Region Stockholm ska bli funktionsrätt! Med det menar vi att vi vill att regionen ska tänka efter före på vilka för möjligheter och hinder ett beslut kan få för våra grupper innan saker bestämsTvå tillvägagångssättDet ena är att ställa många frågor. Ett konkret exempel är att Trafikförvaltningen håller på att tillgänglighetsanpassa den nya tunnelbanevagnarna. Vi kan fråga: har ni tänkt på att göra någon analys kring hur vagnarna kan bli tillgängliga för personer med olika typer av funktionsvariationer? Ett annat sätt är att ställa frågor är att börja meningen med visste du att…? Ett annat sätt är att framhäv att vi är en resurs. Funktionsrätt och våra medlemsföreningar sitter på många erfarenheter och tillsammans har vi en stor kunskap. Vi kan och vill hjälpa till. Genom att fråga oss om våra erfarenheter kan vi bidra med perspektiv och idéer som inte regionen har tänkt på. Vi kan och vill erbjuda Region Stockholm vår hjälp!Andra verktygVisste du att sedan 2015 är bristande tillgänglighet en diskrimineringsgrund? Om en miljö, tjänst eller produkt som Region Stockholm erbjuder inte är tillgänglig, kan du anmäla det till diskrimineringsombudsmannen. Region Stockholm har många policydokument. Till exempel Policy för uppförande, bemötande och likvärdig behandling. Där skriver regionen om hur regionens medarbetare och aktörer som arbetar på uppdrag av regionen ska agera i mötet med medborgare som är patienter, medarbetare, kulturutövare eller resenärer i kollektivtrafiken.Hur kan vi arbeta med att använda oss av konventionerna och övrig lagstiftning? Tryck på pausknappen och fundera i 2 minuter över hur vi kan använda oss av konventionerna och annan lagstiftning. Skicka gärna feedbacken till oss. Våra mailadresser kommer att finnas i slutet av webbsändningen. Syntolkning: en bild från när vi spelade en form av Alfapet på vår kick off den 24 februari. På ett stort brunt papper har vi satt upp ord på färgglada lappar. Startordet var Funktionsrättigheter. Några exempel på ord är respekt, experter, medborgare, bemötande, utbildning och tolerans



Varför är normkritik viktigt?

De sju diskrimineringsgrunderna 
enligt svensk lagstiftning 
• Kön
• Etnisk tillhörighet
• Religion eller annan trosuppfattning
• Sexuell läggning 
• Funktionsnedsättning
• Könsidentitet
• Ålder

8

Presentatör
Presentationsanteckningar
Johanna Bild 8Det finns sju diskrimineringsformer formulerade i svensk lagstiftningKänner du till de sju diskrimineringsgrunderna?KönEtnisk tillhörighetReligion eller annan trosuppfattningSexuell läggningFunktionsnedsättningKönsidentitetÅlderVarför är normkritik viktigt?Det är normer i samhället som normaliserar diskrimineringsformerna. Normernas makt tar olika uttryck och påverkar främst personer som utsätts för diskriminering. Den starkaste normen i samhället är heteronormen, ett antagande att alla är heterosexuella. Det finns en funktionsnorm som utgår från att alla i samhället funkar på ett visst sätt. Personer som inte påverkas av normen tänker inte på den. Det kan till exempel vara ett trappsteg eller en hög trottoarkant som hindrar en person som rullar att ta sig fram. Det kan vara en äldre person som avbryter en yngre för den anser sig ha mandat att göra det på grund av sin ålder, den diskriminerar då den yngre personen. Män som avbryter kvinnor i sociala sammanhang är mycket vanligt. Ett annat uttryck för diskriminering är skällsord. Det är ett sätt att förminska eller förlöjliga personer som inte ryms inom en norm. Gemenskap och respekt för allas lika rättigheter är motsatsen till diskriminering. En av våra uppgifter i samverkansråden är att göra Region Stockholm uppmärksamma på hur normer påverkar våra grupper.  På bilden här ser vi Greta Thunberg.�Greta utsätts för flera typer av diskriminering och utmanar normerna på flera nivåer.När det finns flera diskrimineringsformer som drabbar en individ kallas det intersektionalitet, det finns flera intersektioner som gör Greta särskilt utsatt: en intersektion är Hon är kvinna-minderårigEn annan intersektion hon är Kvinna-funktionsvariation En tredje intersektion; hon är Minderåring- med funktionsvariatonEn gång sa Greta: ”Min funktionsvariaton är min superkraft”, detta är ett citat att lägga på minnet och bra som ledord för oss i rörelsen. Greta är en bra förbild för att hon ser sin funktionsvariation som en styrka istället för ett hinder.Syntolkning: på bilden ser vi Greta Thunberg med håret i långa flätor och en ljusrosa tröja. Hennes uppsyn är beslutsam och allvarlig.
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JohannaBild 9 För att illustrera normer och avvikande från normer i sin personlighet har vi tagit fram de här bilderna. Jon Henrik Fjällgren – etnisk minoritetLinda Hammar – kvinna med funktionsvariationMark Levengood Jonas Gardell – normbrytande sexuell läggningNyamko Sabuni – etnisk minoritet, kvinna, på partiledarpostitionLängst upp till vänster ser vi Transpersoner – med normöverskridande könsidentitetIntill dem ser vi tre personer: en äldre kvinna med rosa hårfärg samt två män en yngre och en äldre– den äldre kvinna med ungdomlig epitetTa två minuter och fundera på dem (här kan du pausa uppspelningen). Välkommen tillbaka. Vilka tankar väcker dessa bilder hos dig? Är det vanliga människor eller ovanliga människor? På de här bilderna ser vi människor som är normbrytande på olika sätt. Syntolkning det här är sex bilder med människor som är normbrytande på olika sätt:Bild 1 bild Jon Henrik Fjällgren - är en ung mörkhårig man klädd i sin samedräkt etnisk minoritet, han står vid en skylt som lyder Talang Sverige.Bild 2 Linda Hammar – är en glad kvinna med funktionsvariation, hon har glasögon och gör tummen upp på bilden.Bild 3 Mark Levengood och Jonas Gardell – är ett homosexuellt par som promenerar i prideparaden, de har likadana röda tröjor och håller varandra i handen, medan de vinkar till människor som står längsmed gatan.Bild 4 Nyamko Sabuni – är en mörkhyad kvinna tillhörande en etnisk minoritet, på bilden ser hon bestämd ut och har en mörk kavaj och en lila blus. Bild 5 Längst upp till vänster ser vi en bild med två Transpersoner. De har färgstaka kläder och väl sminkade. Den ena personen har rosa klänning, långt hår och är välsminkad, den andra personen har lila urringad klänning, stort rosa halsband och rosa hårfärg. Hon är mycket sminkad. De båda ser glada ut och håller om varandra.Bild 6 Intill dem ser vi en bild med tre personer: en kvinna i 70 års åldern med rosa hårfärg och en äldre man och en yngre man. De konverserar och kvinnan ser gladast ut. 



Tack för idag!

johanna.sommansson@funktionsrattstockholmslan.se
karin.aronsson@funktionsrattstockholmslan.se
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Presentatör
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Karin bild 10Tack för idag! Och tack för att ni har deltagit på den här webbsändningen. Vi hoppas att vi har kunnat bidra med några nya insikter, tankar och en massa frågeställningar som vi kan med i det intressepolitiska arbetet i samverkansråden och resursgrupperna.Som jag sa i början av sändningen, det här är ett nytt format för oss. Hör gärna av er till oss med feedback. Här är våra mailadresserjohanna.sommansson@funktionsrattstockholmslan.sekarin.aronsson@funktionsrattstockholmslan.seTa hand om er, tvätta händerna noga och ofta och var hemma om du är sjuk så ses och hörs vi snart igen!Syntolkning: en bild med rosa bakgrund och ett par tecknade blå händer med texten 30-sekunderstvätten så här gör du. Tvätta sen mellan runt och ovan.
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