
       Till regeringen

Rätten till LSS handlar om demokrati
LSS är en rättighetslag som utgår från alla människors rätt till ett självständigt 
liv och att vara delaktiga i samhället. Hårdare bedömningar och ändrad rätts-
tillämpning har begränsat möjligheterna till detta. Det anses exempelvis inte 
längre vara ett grundläggande behov att andas eller få mat genom sond. Rege- 
ringen har lämnat direktiv till Försäkringskassan och den pågående LSS-utred- 
ningen att antalet assistansanvändare och assistanstimmar ska minska. Det 
innebär inte bara att människor förlorar möjligheten till att leva aktivt, utan 
rent av att leva. 

Detta kan vi aldrig acceptera. Sedan 2009 har Sverige förbundit sig att följa 
FN:s Funktionsrättskonvention, som slår fast att människor med funktions-
nedsättningar har rätt att fungera i samhället på lika villkor. Det handlar helt 
enkelt om demokrati. 

Nyligen läckte utredningens förslag att barn under 12 samt äldre personer 
föreslås fråntas möjlighet till personlig assistans. Detta förslag liksom ned-
skärningarna i LSS drabbar oss kvinnor på flera sätt. De av oss som är beroende 
av personlig assistans och andra LSS-insatser förlorar möjligheten till ett aktivt 
liv, som att ha arbete och få en egen ekonomi. Vi blir därför mer beroende av 
anhöriga och institutioner både ekonomiskt och för hjälp, vilket dessutom 
ökar risken för att bli utsatt för våld och övergrepp. Nedskärningarna drabbar 
också kvinnor som arbetande inom omsorgsyrken när arbetsbördan ökar,  
arbetsmiljön försämras och/eller jobben försvinner. Som anhöriga tvingas vi 
gå ner i arbetstid, säga upp oss eller gå i pension i förtid för att ägna oss åt 
obetald anhörigomsorg när samhället sviker. 

Detta är inte värdigt ett rikt land som Sverige. Kvinnofronten kräver att LSS 
ska utvecklas istället för begränsas.

Kvinnofronten kräver att regeringen snarast lämnar nya direktiv till den på-
gående LSS-utredningen, som istället utgår från hur samhället kan utveckla 
alla människors rätt till ett självständigt liv och att fungera i samhället på 
lika villkor.
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