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DISKRIMINERINGSPOLICY FÖR NEUROFÖRBUNDET I KARLSTAD MED OMNEJD 

Enligt FN-konventionen är diskriminering ett brott mot människors lika värde och lika behandling. Likaså är 
diskriminering förbjudet enligt svensk lag. År 2009 trädde FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, i kraft i Sverige. Detta med syftet att ge oss människor med funktionsnedsättning samma 
möjlighet att utnyttja sina rättigheter som övriga medborgare.  

Alla medlemmar i NEURO-förbundet informeras om lagstiftningen och att vi ska arbeta utifrån den. Syftet 
med policyn är att den ska ligga till grund för föreningens hela verksamhet. Därför arbetar vi mot all form av 
diskriminering p.g.a. etnicitet, funktionshinder, kön, religion, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, 
ålder eller annat. Likaså accepterar vi ingen samverkan med, t.ex. sponsring av, part som diskriminerar männi-
skor på grund av dessa skäl. Mångfald är således en självklarhet i allt. 
 
Neuroförbundet jobbar också för att bristande tillgänglighet ska bli en diskrimineringsgrund, dvs. utestäng-
ning från viktiga samhällsfunktioner såsom skola, utbildning, o.s.v. En byggd miljö utan hinder är därför en 
förutsättning för att Neuroförbundets medlemmar ska kunna ta del av de rättigheter, skyldigheter och möjlig-
heter som vi i vårt samhälle förknippar med medborgarrätt. 
 
NEURO-förbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är att männi-
skor med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter och rättigheter som alla andra.  Neuroförbundets 
handlingsprogram är indelat i fyra områden varav rättigheter är ett av dem. 

NEURO-förbundet arbetar således för personer med neurologiska sjukdomar och skador, som ofta medför 
rörelsehinder och lätt uttröttbarhet. Sjukdomar och skador som kräver kontinuerlig rehabilitering och träning 
för att hålla fysiska och mentala funktioner igång. Kognitiva svårigheter att orka utföra studier och arbete 
medför begränsade möjligheter att delta i utbildning och arbetsliv i full utsträckning. Vi försöker därför infor-
mera medlemmarna om deras rättigheter, såsom bostadsanpassning, ekonomiska bidrag, rättshjälp mm. Ett 
medlemskap i Neuroförbundet innebär också att våra medlemmar för en rimlig kostnad får möjlighet att delta i 
olika aktiviteter i samhället som annars kanske inte vore möjligt för dem att göra på egen hand. 

Tillgänglighet i samhället. Eftersom hjälpmedel som rullstolar mm. är en förutsättning för många av våra 
medlemmars möjlighet för deltagande i samhället, är full tillgänglighet och framkomlighet, som ovan under-
strukits, absolut nödvändigt. Vi vill därför arbeta för att minska det utanförskap som personer med neuro-
logiska sjukdomar och skador kan drabbas av. Inkontinensproblem är t.ex. vanligt. Tillsammans med Handi-
kappföreningarna Karlstad, samarbetar vi med kommunens olika förvaltningar för att nå ett tillgängligare sam-
hälle med bättre förutsättningar för alla. Vi står också bakom den diskrimineringspolicy som Handikapp-
föreningarna Karlstad har antagit. 

För att motverka utanförskap, skapa tillhörighet och gemenskap samt väcka inspiration har vi medlemsmöten, 
föreläsningar, studiecirklar, resor mm. Vi försöker också skapa samarbete med andra föreningar för att ge våra 
medlemmar ett bredare utbud, samt ökad förståelse för dessa föreningars medlemmars särskilda behov.   

För att informera allmänheten och skapa ökad förståelse, deltar vi aktivt under bl.a. diagnosdagar och andra 
evenemang, med information till allmänheten. Vi informerar även på skolor och i olika sammanhang, där 
intresse och efterfrågan finns. Livslust, full delaktighet och framtidstro för alla, ska slutligen vara våra ledord. 
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