RBU:S MÅL

Alla har rätt
att maxa livet

RBU accepterar
inga orättvisor
Barn med funktionsnedsättning har precis
samma rätt till ett bra liv och möjlighet
att utvecklas som alla andra, för att så
småningom kunna leva ett självständigt
vuxenliv. Och familjerna måste kunna få
en livssituation som fungerar, med det
stöd man enligt lagen har rätt till.
Så ser det inte ut idag. Många är berättelserna om hur klimatet hårdnar, hur föräldrar tvingas kämpa för sitt barn oändligt
mycket mer än föräldrar till barn utan en
funktionsnedsättning. Det är inte ok.
Föräldrar går på knäna och risken är stor
att barnen till slut ändå inte får det stöd de
har rätt till och behöver.

Att driva på för politiska förändringar är en
av RBU:s viktigaste uppgifter. Det arbetet
har bland annat bidragit till att barn har rätt
till personlig assistans, att barnets bästa ska
beaktas i beslut enligt LSS och att kompetens kring funktionsnedsättningar numera
ingår i den statliga rektorsutbildningen.
Vi slåss för varenda unge och tillsammans når vi resultat.

Maria Persdotter
Förbundsordförande i RBU

Barn är alltid barn
Alla barn har samma rättigheter. De har
rätt till en bra barndom med allt vad det
innebär av kärlek, respekt, omsorg och
utveckling. Barn ska få leka och lära utifrån sina förutsättningar. Till barndomen
hör att förberedas för vuxenlivet och att
utvecklas till självständiga individer.
Sverige har skrivit under FN:s barnkonvention. Regeringen planerar för att göra
konventionen till lag. Den svenska regeringsformen, som är en grundlag, slår fast

att samhället ska motverka diskriminering på grund av funktionsnedsättning.
RBU tycker att det är en styrka att
svensk lag har ett barnrättsperspektiv.
I vårt land finns en bred uppslutning
kring barns rättigheter. Samtidigt följs
inte alltid lagen. Det som anses självklart
för barn i allmänhet bedöms ibland som
mindre viktigt för barn med funktionsnedsättningar.
RBU sätter alltid barnens bästa
främst. Vi bekämpar diskriminering och
orättvisor. Vi ser alla barns lika värde.

Barnkonventionens grundpelare
Inget barn får diskrimineras på grund av härkomst, kön,
religion, funktionshinder eller andra liknande skäl. (Artikel 2)
Barnets bästa ska vara vägledande vid allt beslutsfattande
och vid alla åtgärder som rör barn och unga. (Artikel 3)
Barn och unga ska tillåtas att utvecklas i sin egen takt och
utifrån sina egna förutsättningar. (Artikel 6)
Barn och unga ska ges möjlighet att framföra och få respekt
för sina åsikter i frågor som berör dem. (Artikel 12)

Att få vara en
del av samhället
Leka och busa, träffa kompisar. Se världen som den är, utanför hemmets fyra
väggar. Möta det nya och oväntade som
finns runt hörnet. Delta i olika aktiviteter.
Vara delaktig. Det borde vara självklart.
RBU kämpar för att våra barn ska få de
hjälpmedel de behöver, att habilitering
ger rätt stöd och ser varje barns behov
av träning, stimulans och andra insatser
som bidrar till ett bra liv. All behandling
måste ske med respekt för barnen.
LSS, lagen om stöd och service till

vissa funktionshindrade, är en rättighetslag. Den syftar till att personer med
funktionsnedsättningar ska kunna leva
så självständigt som möjligt. RBU anser
att lagstiftningen måste göras starkare
och efterlevas bättre.
Barn med funktionsnedsättningar
som har behov av personlig assistans
ska också få det. Det gör barnen mer
självständiga, och underlättar hela
familjens situation. Även behovet av
avlösarservice, korttidsvistelse och
liknande insatser ska tillgodoses.

Lära för livet
Erövra kunskap. Förstå. Arbeta tillsammans med andra, och på egen
hand. Skolan är barns och ungdomars
arbetsplats, där de tillbringar en stor del
av sin dag. Skollagen är tydlig om alla
barns rätt till en bra utbildning. Mottot
”En skola för alla” får inte bli tomma ord.

RBU verkar för att skolan ska se och
möta varje elevs behov. Det gäller såväl
undervisningens utformning som de
hjälpmedel och det personella stöd som
en elev kan behöva. Även elever med
funktionsnedsättningar ska kunna
välja skola fritt. Skolmiljön måste vara
tillgänglig och ska också omfatta de
aktiviteter som skolan arrangerar.
Elever med rörelsenedsättning ska
självklart kunna hänga med på utflykter
och andra aktiviteter. De har som alla
andra barn rätt till en aktiv fritid.

Samhället ska
hjälpa, inte stjälpa
Ringa kommunen, fylla i rätt formulär,
söka handläggaren på Försäkringskassan. Föräldrar till barn med funktionsnedsättningar saknar ibland att bara
få vara mamma eller pappa. Allt annat
kring barnen slukar så mycket tid.
De samhällsinsatser som är till för
barnens bästa kan i värsta fall istället
uppfattas som hinder. Ett dåligt bemötande gör stor skada. Barn, föräldrar och
syskon ska mötas av respekt.
RBU kräver att samordningen av
olika insatser förbättras. Beslutsvägarna
måste bli mindre krångliga. Vi vill att
samhället tar ett större ansvar för de
merkostnader som en funktionsnedsättning innebär.

Hej då, föräldrar!
Liten blir stor och det går fort. När det
är dags att flytta hemifrån ska våra
ungdomar vara förberedda för vuxenlivet. Men också samhället behöver ha
en beredskap.
Det måste finnas bra boendeformer.
Arbetsmarknaden ska vara öppen och
inkluderande för den som har en funktionsnedsättning. RBU vill underlätta
ungdomars väg in i vuxenlivet.

Välkommen som
medlem i RBU
Som medlem i RBU får du bland annat:
Tillgång till aktiviteter i din RBU-förening
Möjlighet att engagera dig intressepolitiskt
Medlemstidningen Rörelse, sex nummer per år
Kunskap om den senaste forskningen
Kostnadsfri juridisk rådgivning
Rätt att söka medel från RBU:s medlemsfond
Rabatt på RBU:s läger, konferenser och seminarier
Rabatt på Scandics hotell i hela Norden
Möjlighet att teckna UNIK försäkring

Bli medlem på rbu.se eller kontakta oss på info@rbu.se eller 08-677 73 00.
Stöd RBU:s arbete: PG 90 00 71-2 eller Swish 90 00 712.
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