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Synpunkter på den sociala pelaren
Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation för 41
funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000
medlemmar. Vårt arbete grundar sig på mänskliga rättigheter. Vi
driver rätten att fungera i samhällslivets alla delar på lika villkor.
Den sociala pelaren är över lag är bra. Särskilt uppskattar vi att den
bygger vidare på centrala konventioner som Funktionsrättskonventionen; FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Vi tycker också att det är bra att den sociala
pelaren innebär att man utvecklar EU:s regelverk och utökar antalet
områden som omfattas av skydd mot diskriminering på grund av
funktionsnedsättning.
Efter en genomläsning så är det dock en sak som vi saknar och det är
rätten till fri rörlighet. Detta är också något som har lyfts av
European Disablity Forum (EDF), som vi är medlemmar i. I
konsultationen som ägde rum december 2016 påpekade de detta, och
även behovet av att säkerställa flyttbarheten av olika stödsystem
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inom EU1. Vi skulle därför gärna se ett förtydligande av detta i såväl
de 20 principerna som i de fördjupande texterna.
Övergripande synpunkter på de 20 principerna

De 20 föreslagna principerna för den sociala pelaren är bra och
övergripande. De handlar dock i hög utsträckning om våra
rättigheter i förhållande till den egna nationen, och inte särskilt
mycket om våra möjligheter att flytta och bo i andra länder.
Exempel på princip-punkter där allas rätt till fri rörlighet särskilt
skulle behöva förtydligas är den 3:e och den 17:e principen. Enligt
den 3:e princip i den sociala pelaren ska vi ska alla ha lika
möjligheter till arbete, socialt skyddsnät och utbildning. En viktig
faktor för till exempel lika möjligheter till arbete är dock att man har
likvärdig tillgång till EU:s arbetsmarknad. Samma sak gäller i den
17:e principen, där medlemsländerna ska säkerställa värdighet, stöd
och delaktighet på arbetsmarknaden och i samhället. Det
framkommer dock inte om dessa rättigheter även ska gälla för den
som flyttar inom EU på grund av jobb, utbildning eller för att få vara
nära partner eller familj. Det kan till exempel handla om personer
som för att kunna klara sitt arbete behöver hjälpmedel, teckentolk
eller assistans.
Arbetsdokumentet till Kommissionen2

I kapitlet Inkludering av personer med funktionsnedsättning
fortsätter man att tala om rättigheter, men utan att fördjupa sig i vad
de innebär för individer som vill nyttja sin fria rörlighet. Ett sådant
exempel är rätten för personer med funktionshinder att få del av
åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende, sociala och
yrkesmässiga integrering och deltagande i samhällslivet (Artikel 26 i
den Europeiska unionens stadga om de grundläggande
rättigheterna). Ett annat exempel som man tar upp är rätten för
personer med funktionsnedsättning att arbeta på samma villkor som
andra, att ha tillgång till en tillräcklig levnadsstandard, att kunna
leva självständigt och att vara en del av samhället (Konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning).

1 "Ensure

the free movement of people, particularly persons with
disabilities, and the transferability of services across EU Member States"
http:/ iwww.edffeph.orgisites/default/files/edf reponse to the public consultation on the soci
al pillar 2.pdf
2 http:/ /eur-lex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/PDF/ ?uri=CELEX:52017SCO201&from=EN
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Vidare skriver man att i pelaren betonas rätten till inkomststöd, rätt
en till tjänster som gör att man kan delta på arbetsmarknaden och i
samhället samt rätten till en anpassad arbetsmiljö. Men även här
saknas ett förtydligande om att dessa rättigheter även ska gälla för
personer som flyttar inom EU.
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Källor
De 20 principerna:
https: / / ec.europa.eu/ commission/ priorities/ deeper-and-fairereconomic-and-monetary-union/ european-pillar-socialrights! european-pillar-social-rights-20-principles en
Arbetsdokument från Kommissionens avdelningar, följedokument
till Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet,
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt
regionkommittén. En europeisk pelare för sociala rättigheter (Bryssel
den 26.4.2017)
Förslag till Interinstitutionell proklamation av den europeiska pelaren för
sociala rättigheter ( Bryssel den 26.4.2017)
http: / / eur-lex.europa.eu/ legalcontent/ SV! TXT/ PDF/ ?uri=CELEX:52017SCO201&from=EN

EDF, Consultation on the European Pillar of Social Rights
(22/12/2016)
http:/ /www.edffeph.org/sites/ default/files/edf reponse to the public consultatio
n on the social pillar 2.pdf
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