Handikappförbunden
byter namn och blir
Funktionsrätt Sverige
Vill du veta varför?

Det är viktigt för oss att du vet vilka
Socialstyrelsen strök redan 2007 begreppet
handikapp i sin termbank och de gjorde en
tydligare uppdelning mellan begreppen
funktionshinder och funktionsnedsättning.
Sedan dess har frågan om vårt namn diskuterats flera gånger. Till vår kongress våren
2015 kom en motion som föreslog att vi
skulle byta namn och att det nya namnet
inte skulle innehålla ordet handikapp.
Arbetet med att hitta ett nytt namn påbörjades direkt.
Vi gjorde en analys av den interna och den
externa bilden av Handikappförbunden.
Den visade att organisationen betraktas
som en viktig samhällsaktör och kunskapsförmedlare, men att vår röst behöver bli
starkare.
Namnbytet är ett sätt att höja rösten, genom
att skapa ny energi i organisationen tillsammans med våra snart 41 medlemsförbund.

vi är och varför vi nu byter namn
När vi nu byter namn till Funktionsrätt
Sverige är det för att stärka vår koppling till
mänskliga rättigheter. Vi har vår grund i
Förenta Nationernas, FN:s, konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionrättskonventionen.
Funktionsrättsrörelsen har under 75 år
bidragit till viktiga samhällsförändringar.
Personer med funktionsnedsättning har fått
starkare rättigheter.
Med begreppet funktionsrätt tar vi nu ett
steg framåt, i vårt eget sätt att tänka och i
det allmänna samtalet. Med en starkare betoning på alla människors rätt till ett fungerande samhälle.
Med namnet Funktionsrätt Sverige blir det
lättare för oss att berätta om vårt arbete
och våra mål. Vi kommer att höras mer och
med högre röst. Och vi hoppas att du vill
fortsätta att höras tillsammans med oss.

”Funktionsrätt – rätten att fungera i samhällslivets alla delar på
lika villkor – handlar om att alla
fullt ut ska kunna ta del av sina
mänskliga rättigheter.”
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