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Svenska Diabetesförbundets remissvar angående:

EU på hemmaplan,
sou 2016:10
Diabetesförbundet tillstyrker utredningen med följande tillägg.
Diabetesförbundet vill understryka vikten av att patientföreningar och
funktionshinderrörelsen inte glöms bort när olika aktörer och intresseorganisationer
bjuds in att samverka och lämna synpunkter. Det är också avgörande att
funktionshinderperspektivet återfinns i all beredning både på nationell- och EU-nivå.
Vad gäller behovet av en ökad grad av samråd med intresseorganisationer och andra
aktörer i det EU-relaterade arbetet menar förbundet att det behovet även finns på
regeringsnivå. l FN:s funktionshinderkonvention som Sverige tillträdde 2008, och som
även EU valt att tillträ da, poängteras i inledningen vikten av aktivt medverkande och
tillgång till information och kommunikation för fullt åtnjutande av alla mänskliga
rättigheter och grundläggande friheter. Vidare är en av konventionens huvudprinciper
fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället. För att kunna uppnå de
delar av konventionen som rör inflytande för personer med funktionsnedsättning är det
basalt att funktionshinderperspektivet utreds och tas på allvar på alla nivåer,
regeringsnivån inräknad, i det EU-relaterade arbetet. En stor del av besluten på EU-nivå
är regeringen direkt med och påverkar, och genom att rekommendera att även
regeringen ökar sin grad av samråd med intresseorganisationer och andra aktörer kan
inflytande för personer med funktionsnedsättning på ett mer tillfredställande sätt
uppnås.
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Det är vidare nödvändigt att patient- och funktionshinderperspektivet ges plats i ett
tidigt skede för att full delaktighet ska kunna uppnås. Beslut fattade på EU-nivå är så
gott som omöjliga att förändra i sitt utförande och om funktionshinderperspektivet
glöms bort i de inledande faserna kan beslut,när de väl ska implementeras nationellt,
drabba personer med funktionsnedsättning på sätt som det inte tagits höjd för.
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