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Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms stad är en paraplyorganisation
för funktionshinderorganisationer verksamma inom staden. Vi verkar bl a för att stärka våra
medlemsföreningars arbete för mänskliga rättigheter, full delaktighet och jämlikhet på alla
områden i samhället. HSO representerar 31 föreningar med sammanlagt drygt 30 000 enskilda
medlemmar inom ett brett spektrum av funktionsnedsättningar.
EU-rätten har företräde framför nationella lagar, vilket bland annat betyder att de nationella
välfärdssystemen har behövt reformeras för att anpassas till unionens krav. Sveriges
Kommuner och landsting (SKL) har beräknat att i genomsnitt 60 procent av de ärenden som
behandlas av kommunfullmäktige påverkas direkt eller indirekt av EU-beslut. Detta innebär
givetvis att även vi som stockholmare kan påverkas av dessa beslut. Det är av denna
anledning vi ser skäl att yttra oss över förevarande remiss.
I remissen nämns bland annat EU-regelverket om offentliga myndigheters upphandling,
fattigdomsbekämpning och arbetskraftsdeltagande, områden där möjligheter till lika villkor är
eftersatta för personer med funktionsnedsättning. Vi menar därför att staden i sina
”Vägledande principer för stadens EU-policyarbete” tydligt skall ange att för personer med
funktionsnedsättning krävs särskilda, ofta individuella insatser. Som grund för detta
resonemang ligger FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Det är därför med
tillfredsställelse vi noterar att man under princip 2 skriver att EU bör främja jämställdhet och
de mänskliga rättigheterna, samt motverka alla former av diskriminering. Av erfarenhet vet
vi dock att det i detta sammanhang tydligt måste markeras att personer med
funktionsnedsättning är överrepresenterade vad gäller såväl sämre jämställdhet som bristande
mänskliga rättigheter och diskriminering. Där man i remissen menar att EU bör stärka arbetet
för att säkra alla människors lika rättigheter, oavsett kön, funktionsförmåga, etnisk bakgrund
eller sexuell läggning, menar vi därför att denna uppmaning tydligt skall markeras även i
uppdraget till stadens styrelser och nämnder.
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Avslutningsvis vill vi peka på stadens möjlighet att vara vägledande för andra kommuner.
Istället för att – som skrivs i remissen – Stadens fokus ska ligga på EU-frågor som är av
specifikt intresse för Stockholm eller där staden har en annan uppfattning än landet i övrigt,
anser vi att Stockholm som ”Nordens huvudstad” ska kunna gå i bräschen och visa andra
kommuner vad man kan göra för att i olika avseenden realisera lika rättigheter för alla
medborgare.
Vi ser fram mot att i stadens olika råd för funktionshinderfrågor fortsätta denna diskussion.
Med vänlig hälsning

Lena Huss

Jan Delvert
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