Verksamhetsplan för Riksföreningen JAG 2021:
Intressepolitiskt arbete
Riksföreningen JAG arbetar strategiskt med påverkansarbete inom våra olika kärnfrågor;
•

Stoppa IQ-diskrimineringen! Vi är alla medborgare. Sluta mät livskvalitet och människovärde i
intellektuell kapacitet. Stärk rätten till en god man som en kan kommunicera med.

•

Rädda assistansen och avskaffa barnboendena! För många barn och vuxna fungerar inga
alternativ till personlig assistans. LSS rättighet bostad med särskild service för barn och
ungdomar måste tas bort. Barn utan funktionsnedsättning behöver inte bo på barnhem. Alla
barn har rätt att växa upp i en familj.

•

Låt oss göra en insats, inte ”ha en insats”! Alla behöver en meningsfull sysselsättning. Den
ska vara anpassad till styrkor och intressen och ge möjlighet att utvecklas. Återinför rätt till
personlig assistans i daglig verksamhet. Den som inte har intellektuella funktionsnedsättningar får ha personlig assistans på arbetet. Vårt behov av assistans är lika stort.

•

Bättre skola och förskola för alla! Återinför rätt till personlig assistans i förskola och skola. Ge
barn med och utan funktionsnedsättning gemensam undervisning och gemensamma
upplevelser i skola och förskola. Tydliggör alla människors lika värde i skollag och läroplan.

•

Ett mer tillgängligt samhälle och hjälpmedel så att vi kan vara delaktiga!
o

Skärp lagen och inför sanktioner för otillgänglighet. Bygg rätt från början. Det gäller
bostäder, arenor och alla offentliga byggnader och miljöer. Rullstolsburna personer
vill kunna besöka och gå på event tillsammans med icke rullstolsburna personer.

o

Skärp tåg- och flygbolagens och flygplatsernas ansvar att inte diskriminera och
inrätta handikapplatser på flyg. Alla ska kunna boka sin resa på nätet.

o

Vi behöver personliga tekniska hjälpmedel för fritidsaktiviteter. Gör hjälpmedel i
modern design och moderna material, med den senaste tekniken.

I alla sammanhang arbetar vi för att motverka professionalisering i den personliga assistansen och
därigenom skydda medlemmarna mot en återgång till institutioner av olika former. Vi planerar också
för att ta ett större grepp kring frågan om välfärdsteknik och digitala tjänster, för att kunna vara en
aktör i de nya tjänster som både kan ge möjligheter och vara ett hot för JAGs medlemmar. Under
2021 kommer vi dessutom att ha ett särskilt fokus på rätten till kommunikation för JAGs medlemmar,
utifrån det uppdrag som gavs på årsmötet 2020.
Länsföreningssamordning är en funktion i Riksföreningen som stöttar länsföreningarna med både
administration och vägledning. Under 2021 tas ett nytt medlemssystem i bruk, med många
funktioner som underlättar informations- och administrationsarbetet. Vi kommer också att utveckla
vårt arbete med utbildningar av förtroendevalda och utarbeta tydligare riktlinjer för
ansvarsfördelning mellan riks- och länsnivå. Vi ska också underlätta erfarenhetsutbytet mellan olika
länsföreningar för att förbättra rutiner och effekten av vårt lokala arbete. En kampanj för att värva
medlemmar planeras under 2021.
”Vi vill bidra” – vårt revolutionerande utvecklingsarbete för att sprida modellen med meningsfullt
arbete och inkludering på vanliga arbetsplatser bedrivs till största delen i vår systerförening
Brukarkooperativet JAG. Ett av de delprojekt som startades under tiden som arvsfondsprojekt drivs
tills vidare inom Riksföreningen JAG.

Budget Riksföreningen JAG 2021:
Intäkter:
Medlemsavgifter
Statsbidrag
Verksamhetsbidrag Vi vill bidra
Summa
Kostnader:
Vi vill bidra
Länsföreningssamordning
Övriga kostnader
Summa
Resultat:

80 000
954 000
458 000
1 492 000

-458 000
-587 000
-216 000
-1 261 000
231 000

