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FUB:s värdegrund
Alla människor har lika värde.
Det innebär att:







Alla har rätt till goda och jämlika levnadsvillkor.
Alla ska bemötas av förståelse och respekt för den personliga integriteten.
Alla utifrån sina förutsättningar ska ges möjlighet att påverka sitt liv och sin
vardag.
Alla människor har samma rättigheter och skyldigheter.
Alla har rätt till en god och allsidig personlig utveckling.
Samhället har det yttersta ansvaret för att varje enskild individ får det stöd han
eller hon behöver.

FUB:s mål
Ett samhälle som är tillgängligt för alla och där varje människa har inflytande över sitt
liv.








Där är människor med utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar
fullt delaktiga i samhället och jämlika med andra, i enlighet med FN:s konvention
om funktionshindrades rättigheter och svensk lagstiftning.
Där utsätts ingen för övergrepp och diskriminering. Lagar som skyddar och
tillvaratar den enskildes rätt följs.
Där ges handikappanpassning och annat stöd så att miljön kring den enskilde
utformas utifrån egna önskemål och personliga behov. FUB accepterar inga
standardlösningar.
Där är information och kommunikation utformad så att alla kan förstå och göra
sig förstådda.
Där omfattar vårt mål om ett samhälle för alla hela vår värld.

FUB arbetar för att personer med utvecklingsstörning
och flerfunktionsnedsättningar ska ges:








Ekonomiskt stöd som han eller hon behöver enligt principen om inga
merkostnader på grund av funktionsnedsättning.
Omvårdnad, information, råd och annan service som han eller hon vill ha och
behöver.
Habilitering efter egna önskemål och behov.
Utbildning efter egna önskemål och förutsättningar.
Fullvärdig bostad samt utvecklande arbete eller daglig verksamhet som anpassas
efter egna önskemål, behov och förutsättningar.
Fritid genom att kunna delta i kulturella och andra aktiviteter efter eget val.
Hjälpmedel, såväl begåvningsstödjande som andra hjälpmedel, som han eller hon
behöver.

Anhöriga till personer med utvecklingsstörning och flerfunktionsnedsättningar ska ges
råd, stöd och information. Föräldrar till barn och ungdomar ska ges ekonomiskt stöd
som de vill ha och behöver enligt principen om inga merkostnader på grund av
funktionsnedsättning.
Personal som arbetar med personer med utvecklingsstörning ska ha adekvat
grundutbildning och god kompetens om funktionshinder samt ges kontinuerlig
vidareutbildning.
Ansvariga myndigheter och andra som beslutar i samhället ska ges god kunskap om
livsvillkoren för personer med utvecklingsstörning och flerfunktionsnedsättningar samt
om de lagar som garanterar rätten till ett liv som andra.

Så ska vi nå våra mål
Stödet till personer med utvecklingsstörning och flerfunktionsnedsättningar är på
många sätt eftersatt i samhället. Därför bedriver FUB opinionsbildande arbete bland
allmänhet och beslutsfattare. Ett viktigt medel i detta arbete är att synas i media och att
bedriva intressepolitik samt samverka med ansvariga huvudmän och andra
myndigheter. FUB erbjuder sin kunskap och sina erfarenheter om utvecklingsstörning
och flerfunktionsnedsättningar.
För att ge FUB:s medlemmar med utvecklingsstörning ökat inflytande finns inom FUB
Rikssektionen Klippan.
Samverkan
Samverkan är ett viktigt medel för att förverkliga våra mål och visioner.
FUB måste få vara med innan man fattar viktiga beslut som rör personer med
utvecklingsstörning och flerfunktionsnedsättningar. Det gäller alla nivåer i samhället –
inom politiken, hos myndigheter och andra beslutsfattare som har inflytande över
personer med utvecklingsstörning och deras liv.

FUB ska till exempel kunna ge förslag och synpunkter på hur en verksamhet som rör
personer med utvecklingsstörning läggs upp och bedrivs.
FUB ska förmedla viktig kunskap, erfarenhet och ställningstaganden från dem som
berörs.
FUB ska samverka med andra handikapporganisationer i gemensamma frågor.
FUB ska delta i internationellt utbyte av kunskap och intressepolitiskt arbete.
FUB ska verka för att forskning kring utvecklingsstörning ständigt utvecklas, tillvaratas
och lyfts fram.

FUB:s organisation
FUB är en intresseorganisation vars huvuduppgift är att arbeta för goda och jämlika
levnadsvillkor för personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga.
Det sker genom intressepolitiskt arbete, kunskapsspridning och medlemsstöd.
Målet är en lokalförening och en sektion i varje kommun. FUB vill vara en väl förankrad
och ansedd organisation. En organisation som utgör en efterfrågad samverkanspart till
landets alla kommuner men som också är en organisation där alla medlemmar i landet
känner gemenskap och tillhörighet.
Föreningarna ska ansvara för opinionsbildning, lokal intressepolitisk bevakning samt
samverka med kommunala och andra myndigheter. Föreningarna ska också fånga upp
medlemmarnas behov av kunskap, sociala kontakter, nätverk och träffpunkter.
Lokalföreningar inom samma län/region samlas i ett läns/regionförbund.
Läns/regionförbunden ska bevaka frågor som är angelägna för lokalföreningarna på
läns-/regional nivå, förmedla kunskap och vara ett samordnande forum för utbyte av
erfarenheter mellan lokalföreningarna.
Riksförbundet arbetar intressepolitiskt med övergripande frågor som rör hela landet.
Riksförbundet ska ge stöd och service åt lokalföreningarna, sektionerna och
läns/regionförbunden. Riksförbundet ska tillvarata kunskap och forskning om personer
med utvecklingsstörning och föra den kunskapen vidare.
För att ge personer med utvecklingsstörning ökat inflytande har Rikssektionen Klippan
bildats. Klippans uppgift är att föra fram åsikter och erfarenheter från personer med
utvecklingsstörning. Detta ska vara en självklarhet och en viktig del av FUB:s arbete.
Riks-Klippan ska också ge stöd till länsförbundens och lokalföreningarnas egna
Klippansektioner.

Policy för olika områden
FUB har konkreta mål för enskilda områden, till exempel skola, bostad, arbete, daglig
verksamhet, fritid och kultur. Särskilda dokument beskriver de målen.

