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Reumatikerförbundet är en patientorganisation med runt 50 000 medlemmar. Det finns 
ungefär en miljon människor som har en reumatisk diagnos och räknar vi in övriga icke 
traumatiska sjukdomar i rörelseorganen är gruppen betydligt större. Dessa runt 80 olika 
reumatiska sjukdomar påverkar individen väldigt olika. Alla människor kan drabbas av en 
reumatisk sjukdom, även barn och unga. Det är ändå vanligaste att de drabbar människor mitt 
i livet.  
 
Parallellt med Reumatikerförbundet finns riksorganisationen Unga Reumatiker. De är en 
självständig organisation som driver frågor som framförallt handlar om att förbättra 
situationen för barn, ungdomar samt unga vuxna med en reumatisk diagnos. 

De anordnar lokala träffar för sina medlemmar inom ett specifikt geografiskt område men 
även läger där medlemmar från hela landet deltar. Dessa träffar och läger uppskattas och 
efterfrågas väldigt mycket. Många gånger är medlemmen ensam i sin situation i närmiljön och 
att få träffa andra i samma ålder som förstår är en trygghet för många, likaså att vara en del av 
en gemenskap utan att vara den som särskiljer sig. 

Unga Reumatiker samverkar med andra ungdomsorganisationer med olika 
funktionsnedsättningar, både synlig och icke synlig sådan. De har bland annat undersökt 
tillgängligheten i och till vallokaler, hur skolan fungerar och hur tillgänglig arbetamarknaden 
är.  

 
Reumatikerförbundet och Unga Reumatiker har följande synpunkter på promemorian  
Att se ungdomspolitiken som en del av all annan politik och som finns inom alla 
verksamhetsområden är rätt tänkt. Det är samma perspektiv som vi inom 
funktionshindersrörelsen anser att alla frågor ska ses i. Vi vill inte ha en särlösningsinriktad 
politik utan ett synsätt som inkluderar och där hinder undanröjs så att alla kan få ett rikt och 
utvecklande liv.  
 
Makt att forma sina liv 
Att ta utgångspunkten i konventionsåtagandena om de mänskliga rättigheterna visar på ett 
tydligt helhetsperspektiv i promemorian, det tycker Reumatikerförbundet är bra. Dock är det 
viktigt att vara medveten om att alla ungdomar lever under vilt skilda livsbetingelser. Gruppen 
är sannerligen heterogen och för att rättigheterna ska komma alla till del krävs olika insatser, 
åtgärder och förhållningsätt. 
  



Inflytande över samhällsutvecklingen 
Att ge ungdomar reell makt i samhället i stort är betydelsefullt. Det måste dock innebära att 
gå från ord till handling. Det saknas konkreta förslag på vad detta ska innebära. Om fler unga 
ska finns i de folkvalda församlingarna, så krävs det konkreta förslag på hur detta ska gå till, 
Reumatikerförbundet tycker sig inte se några sådana förslag. Reumatikerförbundet är 
dessutom lite undrande över skrivningarna i promemorian. På ett ställe står det, ”Ungdomar 
utgör även en betydande andel av Sveriges befolkning och bör ha en röst i politiken”. Det 
innebär att deras perspektiv anses viktigt på en mängd olika områden. Men längre ner i 
promemorian står det att ”att ungdomar själva kan göra sin röst hörd i frågor som är relevanta 
för dem.” Detta perspektiv återkommer på en mängd olika platser i promemorian.  
Det för tankarna till hur kvinnor i politiska församlingarna blev behandlade initialt. De fanns 
med för att de kunde ge sina perspektiv på frågor som, familjeliv, barn, omsorg om äldre osv. 
Eller för den delen hur frågor som har att göra med integration ska företrädas av någon som 
har annan etnisk bakgrund. Eller att funktionshindersfrågona ska företrädas av någon med en 
funktionsnedsättning. Det är ett snävt och begränsande synsätt. Ungdomar kan givetvis ha 
åsikter som är relevanta på en mängd olika områden som inte är specifika för dem. 
 
Ungdomsstyrelsen 
De sakområden som ungdomsstyrelsen ska fokusera på är, delaktighet och inflytande, 
förutsättningar för organisering, förutsättningar för fritidsverksamhet och deltagande i EU:s 
ungdomsprogram. Styrelsen ska även ha som uppgift att främja ungdomars sexuella och 
reproduktiva rättigheter stärks. Den ska ta fram och redovisa ungdomars livsvillkor sprida, 
fakta och information. Reumatikerförbundet anser att det är viktiga och angelägna områden.  
 
Goda villkor för ungdomsorganisationer är en förutsättning för att ungdomar ska kunna vara 
delaktiga samhällsmedborgare och driva sina frågor. Stödet från staten är viktigt. Att de finns 
med i diskussionen om en lyckad ungdomspolitik är självklart anser Reumatikerförbundet. 
Det vore bra om kommande förslag tar hänsyn till Ungdomsstyrelsens rapport Fokus 12 Där 
står följande. Grunden för dagens funktionshinderspolitik är att personer med 
funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter och rättigheter som andra medborgare. 
Målen handlar om en samhällsgemenskap med mångfald som grund och att samhället ska 
utformas så att funktionsnedsatta blir fullt delaktiga i samhällslivet samt att jämlikhet i 
levnadsvillkor mellan könen ska råda. 
 
Med tanke på vad vi anfört ovan anser vi i Reumatikerförbundet att det är märkligt att inte 
Unga Reumatiker som är ”vår” ungdomsorganisation fått möjlighet till att själva svara på 
remissen, genom en direktremiss. 
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