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Till
Finansborgarrådet Kristina Axén Olin

För kännedom
Kommunstyrelsen
Moderaternas, Folkpartiets,
Kristdemokraternas och Centerpartiets
partigrupper i Stadshuset

Öka bidragen till handikapporganisationerna i staden
Svikna vallöften
Inför valet 2006 ställde HSO ett antal frågor till samtliga politiska partier i kommunfullmäktige. En
av dem gällde bidragen till handikapporganisationerna.
Frågan löd:
Är ert parti berett att öka bidragen till handikapporganisationerna för att vi ska kunna bedriva ett
mer effektivt intressepolitiskt arbete och att därmed göra det möjligt för organisationerna att öka
insatserna för att Stockholm ska bli en stad för alla.
De svar vi då fick tydde på att viljan var stor att öka bidragen.
Moderaterna svarade att man hade anslagit 5 miljoner kronor mer än majoriteten för att
stödja frivilligorganisationernas arbete.
Folkpartiet svarade att man under många år krävt ett ökat stöd till frivilligorganisationer i
Stockholm.
Kristdemokraterna sa sig ha en positiv inställning till handikapporganisationernas
verksamhet och vara beredda att diskutera ökade anslag.
Svaren gav givetvis handikapprörelsen i Stockholm uppfattningen att den nuvarande majoriteten
värdesatte handikapprörelsens arbete och att man också förstod att den måste ha en ekonomisk
ryggrad för att kunna verka långsiktigt och med god kvalitet.
Det är därför med stor besvikelse som vi nu måste konstatera att utfästelserna inför valet inte ser ut
att infrias. Tvärtom har bidragen minskat under såväl 2007 som 2008. Vi känner oss helt enkelt
lurade och uppfattar det som om man svikit sina vallöften.
Det besked vi har fått från socialroteln innebär att staden överhuvudtaget inte ger stöd till det vi
kallar intressepolitik. Detta går stick i stäv mot den uppfattning som alliansen såväl på riksplanet
som i vårt landsting har. Där har anslagen till intressepolitiskt arbete och samverkan med
handikapprörelsen ökat.
Intressepolitiskt arbete
Vi har fått den uppfattningen att man inom alliansen i Stockholm har missförstått innebörden i
begreppet intressepolitik och att det skulle kunna vara anledningen till den njugga inställningen.
Eller också kanske det är så att socialroteln inte anser att det ligger inom dess revir att ge stöd till
annan verksamhet än den som anses vara individstödjande.
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Med intressepolitik menar vi allt det arbete som vi lägger ner på att på ett organiserat och
strukturerat sätt ställa vår kunskap och våra erfarenheter till tjänst för dem som har att förverkliga
de handikappolitiska målen, i Stockholm En stad för alla. Grunden för det arbetet läggs i de lokalt
arbetande föreningarna. De är många eftersom de av tradition utgår från funktionsnedsättningens
karaktär. Konsekvenserna av en funktionsnedsättning ser olika ut och medför olika behov. Många
har mer än en funktionsnedsättning.
I HSO samarbetar för närvarande 28 föreningar som alla bidrar med sina kunskaper och
erfarenheter för att kunna ge bl.a. stadens beslutsfattare en samlad bild av vad som måste göras för
att alla ska kunna delta i samhället efter sina önskemål.
Det är självklart att detta arbete inte kan göras på ett bra sätt om handikapprörelsen inte har rimliga
ekonomiska förutsättningar. Situationen är för närvarande den att flertalet av HSOs
medlemsföreningar har endast någon enstaka person anställd på hel- eller halvtid; vissa har inte
någon anställd alls. HSO har haft två heltidsanställda tjänstemän, men har nu bara en med rollen
som kanslisamordnare. Den tjänsten kan HSO inte behålla längre tid än året ut. Varsel och
uppsägningar sker på flera håll inom rörelsen.
Vi kan inte tro att den politiska majoriteten i Stockholms stad vill skadskjuta handikapprörelsen.
Med tanke på de vackra mål som staden säger sig vilja nå vore det förödande. Vi förutsätter att den
politiska majoriteten i staden i nästa års budget infriar de löften som gavs under valrörelsen. Om
inte, kommer vi att uppfatta det som ett allvarligt svek.
Stockholm den 29 februari 2008

Eva Jacobsson
ordförande
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