
Om DHR  
Personer med nedsatt rörelseförmåga är inte en homogen grupp som endast intresserar sig för sina 
egna villkor. Där finns barn, unga, gamla, män, kvinnor, studerande, yrkesverksamma, arbetslösa, 
hbtq-personer, nyanlända – ja, helt enkelt ett genomsnitt av oss som bor i Sverige. Då våra 
rättigheter skapar möjligheter för både oss och andra, deltar DHR därför gärna i utvecklingen av 
samhället till det bättre för alla. Våra erfarenheter bör tas tillvara, och ses som en resurs i 
utvecklingen av samhället i stort och i kommuner och landsting. 
 
Organisationens interna åtagande 
* Dialogmöten med organisationens förtroendevalda på regional och lokal nivå, med syfte att 
utveckla DHRs interna demokrati. 
* Utveckla organisationens digitala kompetens på alla nivåer, vilket bland annat kommer att innebära 
att vi kan återuppta våra interna utbildningar. 
* Påbörjar arbetet med organisationsförändring/utveckling. Vår organisation är 100 år och bygger på 
en gammal struktur och behöver moderniseras. 
* Vi stärker våra medlemmar i möten med myndigheter, som socialtjänsten och Försäkringskassan, 
genom ett projekt som vi kallar Sekundantprojektet. 
 
Organisationens externa åtagande 
* Vi fortsätter vårt arbete med universell utformning, bland annat genom dialog med fastighetsbolag, 
fastighetsägare, andra branschorganisationer och myndigheter. Vi sprider kunskap om universell 
utformning; att inte skapa särlösningar utan planera samhället rätt från början. 
* Vi deltar i samverkans- och referensgrupper och svarar på remisser. 
* Vi etablerar kontakt och samarbeten med otippade aktörer, exempelvis Manpower Group. 
* Vi driver projekt om ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning. 
 
Organisationens kommunikativa åtagande 
Allmänt budskap/mål: sprida kunskap om funktionsnedsättningar till fler än de berörda och förändra 
bilden av personer med funktionsnedsättning som offer eller särgrupp. 
 
Medel: 
* Podden "Hur tänkte i nu?" där vi pratar om livet med funktionsnedsättningar på ett nyskapande 
sätt. 
* Vår medlemstidning Funktionshinderpolitik. 
* Pressarbete. Få media att uppmärksamma våra frågor ur ett demokratiperspektiv. 
* Vara aktiva på Facebook, Twitter och webb. 
 
 


