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Mellan enighet och splittring.
Handikapprörelsens inre Handikapprörelsens inre 
utmaningar.

Agneta Hugemark
S i l i k  i i iSociologiska institutionen
Uppsala universitet

Frågor för dagen…

 Hur kan olika intressen rymmas inom en  Hur kan olika intressen rymmas inom en 
och samma rörelse? 

 Hur kan skilda frågor och krav hanteras 
inom en och samma 
handikapporganisation?handikapporganisation?

 Vilka personer ska ges legitimitet att 
representera handikapprörelsen och 
dess organisationer? 
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… i mer teoretisk form

Vilka är ”vi”? Vilka är vi ?

 Vad vill vi?

Vilk  få  p s t  ss? Vilka får representera oss?

Dagens disposition:

Vår studie Vår studie
 Handikapprörelsen historiskt
 Handikapprörelsen idag
 Framtida utmaningar och   

utvecklingstendenser utvecklingstendenser …
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Kriterier på politisk betydelse…

ExEx.
- statliga referensgrupper (SOU, 

myndigheter, forskningsråd, etc.)
- remissinstanser

medialt utrymme- medialt utrymme
- ”personkontakter”

… och mer substantiella

Många av de krav som ursprungligen Många av de krav som ursprungligen 
formulerats & artikulerats av 
handikapprörelsen och dess 
organisationer har efterhand…

- tagits upp i den politiska diskussionen
- blivit av betydelse i statliga y g

utredningar
- fått genomslag i form av åtgärder och 

i den faktiskt förda politiken.
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Representationsfrågan
Medlemsregelg

Erfarenhet av Stöd för
funktionshinder organisationsmål

Endast
f-hindrade

Repr.ep
regel

Viss andel
f-hindrade

Drivkrafter bakom ökningen av 
organisationer

Vi är inte som ni Vi är inte som ni.

 Vi vill inte driva samma frågor som ni.

Vi ill i t  p s t s  s mm   Vi vill inte representeras av samma 
personer som ni.



2010-10-07

5

Förskjutning ifråga om krav

Deltagande på lika Deltagande på lika Deltagande på lika 
villkor och en 
rätt att vara 
annorlunda.

Deltagande på lika 
villkor och en 
rätt att få bli 
lika.

Genus X Funktionshinder

Vilka är vi? Kvinnor Vilka är vi? Kvinnor.
 Vad vill vi? Ha ekonomiska resurser, 

erkännande och deltagande på lika 
villkor som män.

 Vilka får representera oss? Kvinnor. Vilka får representera oss? Kvinnor.
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Framtida utmaningar och 
utvecklingstendenser…


