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Oro för föreningsstödet till följd av pandemin 
 
Funktionsrätt Sverige samlar 46 förbund som organiserar personer 
vars liv på ett genomgripande sätt påverkas av coronavirusets 
framfart, varav många riskerar att drabbas av livshotande symtom 
vid insjuknande i covid-19. Många har också sjukdomar och tillstånd 
som regelbundet kräver sjukvårdens resurser. Andra lever i en 
vardag där nära sociala kontakter med exempelvis personliga 
assistenter, boendestödjare och hemtjänst är en viktig förutsättning 
för att vardagen ska fungera.  
 
Civilsamhället har en viktig samhällsfunktion att fylla i de tomrum 
där myndigheter och annan samhällsservice nu inte räcker till. 
Organisationerna stöttar sina medlemmar med information, råd och 
hopp, men har också en viktig roll att delge sina expertkunskaper till 
både politiker, myndigheter och sjukvård om hur situationen ser ut 
för de som lever med olika funktionsnedsättningar och sjukdomar. 
Som samverkansorganisation vill Funktionsrätt Sverige förmedla de 
utmaningar som i nuläget delas av våra medlemsförbund och som 
på grund av krisens snabba förlopp riskerar att förbises av både 
regering och myndigheter. När regeringen nu tvingas ta snabba 
beslut för att minska smittspridningen måste funktionsrätts-
perspektivet finns med. Besluten påverkar alla människor i samhället 
och konsekvenserna för personer med funktionsnedsättning måste 
alltid analyseras och hanteras. 
 
Funktionsrätt Sverige är övertygande om att vi måste ta ett 
gemensamt ansvar för att klara krisen och här har civilsamhället en 
viktig roll att fylla. 
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Vi undviker föreningsmöten, däribland de årsmöten som många 
föreningar brukar hålla vid den här tiden på året och som ofta ligger 
till grund för föreningsbidraget från kommuner eller regioner. Detta 
skapar en onödig oro bland våra aktiva medlemmar. 
 
Vi vädjar därför regeringen att uppmana kommuner och regioner att 
ge föreningslivet möjlighet att skjuta upp sina årsmöten tillsvidare 
utan att föreningsstödet äventyras. 
 
 
Med vänlig hälsning 

 
Elisabeth Wallenius, Ordförande 
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