MR-deklaration
Handikappförbundens kongress den 18-19 maj 2011 antog följande
deklaration om organisationens MR-grund för att förtydliga vision
och samhällsroll:
Handikappförbundens intressepolitiska arbete tar sin grund i Förenta
Nationernas deklarationer om mänskliga rättigheter.
Vår vision om ett samhälle där alla människor är fullt delaktiga på lika
villkor, definieras av FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Allt politiskt påverkansarbete utgår från ett
perspektiv om mänskliga rättigheter i syfte att alla människor ska få
sina mänskliga rättigheter fullt ut tillgodosedda, oavsett den
individuella funktionsförmågan. Den svenska staten, som ratificerat
konventionen, är ytterst ansvarig för att skapa förutsättningar för att
uppfylla detta.
FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning föreskriver att ”konventionsstaterna ska nära
samråda och aktivt involvera personer med funktionsnedsättning,
däribland barn med funktionsnedsättning, genom de organisationer
som företräder dem, i utformning och genomförande av lagstiftning
och riktlinjer för att genomföra konventionen och i andra
beslutsfattande processer angående frågor som berör personer med
funktionsnedsättning.”
Handikappförbunden uttolkar att vi har ett mandat att vara aktivt
involverade i alla de beslutsfattande processer i Sverige som rör
personer med funktionsnedsättning. Vi ska förvalta det mandatet med
stor aktning för uppdraget och utifrån våra samlade resurser
medverka till att FN:s konventioner blir vägledande för
samhällsutvecklingen. Den samhällsrollen intar vi med följande
kärnvärden för vår organisation:
Samlad kraft
– Vi, Handikappförbunden, är ett stort antal handikappförbund som
slutit oss samman för att agera i samlad kraft.
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Politisk
– Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv.
Vår uppgift är att förändra samhället till det bättre.
Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med
funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma
samhällsförändringar som inkluderar alla människor.
Kompetens
– Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna
erfarenheten. Vi använder kompetensen till att konstruktivt medverka
till samhällsförbättringar.
Oberoende
– Vi styrs inte av något annat än vår vision om ett samhälle för alla.
Vårt oberoende ger oss trovärdighet och en unik samhällsroll att fylla
som inte kan göras av andra samhällsaktörer.
Medborgarrätt
– Vi har ett mandat från Förenta Nationerna att bevaka att en stor del
av befolkningen - flickor och pojkar, kvinnor och män med
funktionsnedsättning - tillerkänns sina mänskliga rättigheter fullt ut.
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