
Från: formular.kommunikation@regiondalarna.nu
Till: Kultur
Ärende: Vad är viktigast för kultur och bildning i Dalarna?
Datum: den 19 juni 2022 09:07:41

E-post : jan-olov.fredborg@parasport.se
Jag svarar som : För en organisation
Om du svarar för en organisation, i så fall vilken? : Dalarnas Parasportförbund
Vad är din/er samlade uppfattning om planen? : Vi konstaterar att det är mycket frågor
kring kultur och bildning i planen och där inte idrotten lyfts som vi representerar. Det kan
vi känna som en brist i ett sådant stort och viktig plan.
Vad tycker du/ni om de regionala prioriteringar som föreslås i varje avsnitt under Region
Dalarna vill? : Vi noterar med glädje att ni lyfter personer med funktionsnedsättningar i ett
särskilt stycke (Ökad tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar på sidan 11)
Hur kan er organisation bidra till prioriteringarna i planen? : Vi möter ofta i vårt arbete
med en inkluderande idrott, svårigheter med att få föreningslivet att kunna se möjligheter i
stället för hinder när personer med funktionsnedsättningar vill inkluderas. Parasporten är
inne i en process just nu där vi kommer att lämna över ”vår” idrott till norm idrotten, vilket
innebär att stora krafter läggs ned från vår organisation för att få ett så bra överlämnade av
idrotten till mottagande idrottsförbund där personer med funktionsnedsättningar blir
välkomnande.
Är det någonting du/ni saknar i planen? : När vi läser ovan nämnda stycke noterar vi att det
nationella funktionshinderspolitiska målet strävar efter att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor
och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald
som grund. Detta perspektiv ska genomsyra Region Dalarnas samtliga kultur- och
bildningsverksamheter. Här saknar vi att även idrotten och övrig föreningslivet nämns i
texten då dessa organisationer har stort ansvar för en lyckad inkludering med full
delaktighet för personer med funktionsnedsättningar. Genom att vi har under en längre tid
arbetat för en inkluderande idrott där vi mött olika problematiker inom idrotten så skulle
det vara ett stort stöd för oss i vårt arbete om man även lyfter idrotten i Region Dalarnas
Kultur och Bildningsplan med ett särskilt stycke där man punkterar ned vad Region
Dalarna -vill med en inkluderande idrott-. I det stycke skulle en inkluderande idrott vara ett
naturlig mål. Vi vet att arbetet kring en inkluderande idrott tar lång tid för att nå målet där
alla är välkomna. Och även när idrotten är inkluderad så förstår vi att vi kommer även att
behövas i framtiden för att stötta personer med funktionsnedsättningar och föreningslivet i
sitt arbete. Vår kompetens med lång erfarenhet inom Parasporten kommer att vara en
förutsättning till en idrott för alla. /Ola Brossberg/ Ordförande
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