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Handikappförbundens åtagande för IT i människans
tjänst – en digital agenda för Sverige
Digital kommunikation bidrar till att många människor med
funktionsnedsättning kan vara delaktiga i samhället. Fler kan utbilda sig,
få jobb och engagera sig för att påverka samhällsutvecklingen.
Tillgängliga tjänster som är lätta att använda behövs för att fler ska ta
steget in i digital kommunikation. Rutiner behövs också för situationer när
IT inte fungerar och människor måste kommunicera utan IT. Om Sverige
blir bäst på att göra Rätt från början i processer för att skapa ett digitalt
samhälle som fungerar för människor oavsett funktionsnedsättning är det
till nytta för alla medborgare och kan öka marknaden för företag i Europa.
Handikappförbunden har aktivt bidragit till den europeiska och den
svenska digitala agendan. Vi presenterade vårt arbete som aktiva
beställare av tillgängliga webbsändningar på det första europeiska mötet
kring den digitala agendan i Bryssel 2011. Arbetet har bidragit till
innovativa och kostnadseffektiva lösningar för ökad delaktighet i medier.
I Handikappförbundens 39 medlemsförbund med sammanlagt cirka 450
000 medlemmar finns kunskap, engagemang och erfarenheter som
spänner över samtliga delar av den digitala agendan.
Handikappförbunden åtar sig att:




Bidra som partner i kampanjen Digidel 2013
Bidra med användarmedverkan i standardisering om tillgänglig IT
Ta fram en översikt av funktionshindersperspektiv i förhållande till
delarna i den digitala agendan för Sverige.

Vi ser fram emot att bidra till ett öppnare, mer innovativt och
inkluderande samhälle där människor oavsett funktionsnedsättning kan
vara delaktiga.
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Handikappförbunden
Handikappförbunden är en organisation som består av en rad
rikstäckande funktionshindersförbund. Uppdraget är att vara
funktionshindersrörelsens enade röst mot regering, riksdag och centrala
myndigheter.
Idag är 39 av landets funktionshindersförbund medlemmar i
Handikappförbunden. Det finns också samarbetsorganisationer för
funktionshindersföreningar i län och kommuner. Dessa är fristående från
Handikappförbunden, men samarbetet är tätt.
Vår värdegrund
Handikappförbundens mål är att uppnå ett samhälle för alla. Vår
värdegrund bygger på FN:s konvention om mänskliga rättigheter för
personer med funktionsnedsättning.
Konventionens grundläggande principer:
Alla människor är lika i värde och rättigheter. Alla människors behov är
lika viktiga och måste ligga till grund för hur ett samhälle utformas.
Rättigheterna gäller alla människor. Detta gäller oavsett ras, hudfärg, kön,
språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt
ursprung, sexuell läggning, funktionsnedsättning, egendom, börd eller
ställning i övrigt.
De mänskliga rättigheterna är universella. En kränkning av en rättighet är
en kränkning oavsett var i världen den sker.
De mänskliga rättigheterna är odelbara och inbördes beroende av
varandra.
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