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Motion 34 
 
Stöd till människor med funktionsnedsättningar under kris 
Neuro Falun och norra Dalarna 
 
FN-Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft 
2009 i Sverige. 
 
Artikel11: Staterna ska göra allt som går för att ge säkerhet och skydd till personer 
med funktionsnedsättning, när det är krig, naturkatastrof eller liknande. 
 
Yrkande 

• Att Neuroförbundet bidrar till att Sveriges kommuner görs uppmärksamma på 
detta samt efterlever konventionen. 

 
 
Motionen är antagen av Neuro Falun och norra Dalarna 2021-03-15 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 34 
Föredragande i förbundsstyrelsen: Johanna Andersson och Kerstin Kjellin 
 
Stöd till människor med funktionsnedsättningar under kris 
Motionen berör samhällets ansvar att ge säkerhet och skydd till personer med 
funktionsnedsättning när det är krig, naturkatastrof eller liknande. Under rådande 
coronapandemi har stora brister vad gäller samhällets krisberedskap uppdagats, 
särskilt avseende stöd och information till personer med funktionsnedsättning som 
tillhör en riskgrupp.  
 
Vårt uppdrag är att verka för att våra medlemmar ska kunna leva ett så jämlikt och 
självständigt liv som möjligt. Vårt mål är att personer som lever med neurologiska 
diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra. 
Förbundet har på olika sätt uppmärksammat att Sverige behöver bygga upp en bättre 
krisberedskap, post coronapandemin, sett ur ett patient- och funktionsrättsperspektiv. 
Vi kan och ska också fortsatt delta i debatten om vad som krävs nu och framöver i 
termer av krisberedskap och resiliens (kapaciteten att hantera förändringar och 
fortsätta att utvecklas).   
 
Förbundet arbetar kontinuerligt för att öka samhällsaktörers kunskap om hela FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, inte minst genom 
vårt medlemskap i Funktionsrätt Sverige. Ett påverkansarbete specifikt riktat mot 
kommuner tror vi dock kan göras bättre på lokal nivå. Det är viktigt att kommuner 
uppmärksammas på och har god kännedom om funktionsnedsattas rättigheter, även 
om det inte är kommunerna som har ratificerat FN-konventionen och därmed är 
bundna till den.  
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundskongressen 

• Att därmed anse motionen besvarad.  
 


