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Hej,
 
Här kommer Synskadades Riksförbund Stockholm Gotlands remissvar på folkbildningsstrategin,
 
Med vänlig hälsning,
 
Sara Leoni
 
Ombudsman och Personalhandläggare
 
Telefonnummer 08-462 45 11
 
SRF Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland
Box 20074, Gotlandsgatan 46
104 60 Stockholm
srfstockholmgotland.se
Gilla oss på facebook
Följ oss på twitter
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Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland, www.srfstockholmgotland.se  
Ordförande Karin Hjalmarsson 
Telefon: 0709-50 99 36 
E-post: karin.hjalmarson@srfstockholmgotland.se 
 

 

 

Synskadades Riksförbund Stockholm Gotlands remissvar över Region Stockholms 
Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen diarienummer RS 2020-0827 

Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland är en partipolitiskt och religiöst obunden 
intresseorganisation av personer med synnedsättning i regionerna Stockholm och Gotland. Vår 
främsta uppgift är att, utifrån tanken om alla människors lika värde, gemensamt hävda personer med 
synnedssättnings rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden samt skapa social gemenskap och 
stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv.  

 

Övergripande kommentar  

Folkbildningsstrategin är allt för generell, det saknas exempel och förtydliganden. Om man tar 
mottagaren av policyn i beaktande kan man misstänka att många som läser den inte kommer tänka 
personer med funktionsnedsättning på lämpliga ställen. Mottagarna kan vara okunniga om de behov 
och förutsättningar vår målgrupp har vilket gör att strategin tydligare måste lyfta dessa och gärna 
skriva ut det i löptexten. Tydlighet och exemplifiering ger förståelse och incitament för att personer 
med funktionsnedsättning i högre rad beaktas vid olika beslut och åtgärder, oavsett verksamhet. Vi 
ser en risk för att frågor som berör vår målgrupp kan marginaliseras och försvinna om det inte 
beskrivs i folkbildningsstrategin. Avsaknaden av fördjupning gör att vi tror att strategin kommer bli 
allt för övergripande.  

Folkbildningsstrategin bör även understryka att aktörer bör använda funktionshinderorganisationer 
som ett komplement för att granska tillgängligheten i sin verksamhet. 

4. Utveckla arbetet för hållbar utveckling 

Prioriteringar: 

Att prioritera insatser för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga i 
samhället utifrån vars och ens förutsättningar.  

Kommentar: Här behöver det specificeras vad man menar med att underlätta för personer med 
funktionsnedsättning att vara delaktiga i samhället. Det är viktigt att ansökningsprocesser är 
tillgängliga, att läromedel går att få i tid och på ett tillgängligt medium, att lärare och utbildare är 
införstådda med att de bedriver en undervisning som även personer med funktionsnedsättning kan 
ta del av.  

 

Karin Hjalmarsson Ordförande Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland, 2021 
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