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Diskussionsfrågor 
till Principprogram

”Vår värld och Vision: Makten över våra liv”
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Diskussionsfrågor till Principprogrammet
Detta material vänder sig till distrikt och föreningar. Använd Princippro-
grammet och diskussionsfrågorna i en studiecirkel för era medlemmar. El-
ler varför inte börja nästa styrelsemöte med att läsa ett stycke i princippro-
grammet och diskutera frågorna nedan. Vi har valt att plocka ut några 
kortare delar av principprogrammet men läs gärna hela texten innan ni 
diskuterar frågorna.

Det här är Synskadades Riksförbund
Synskadades Riksförbund är Sveriges främsta organisation av och för kvin-
nor och män med synnedsättning i alla åldrar. Vi är alla olika, men vi för-
enas i de erfarenheter som synnedsättningen ger oss.

Synskadades Riksförbund företräder alla som upplever sig ha en så ned-
satt synförmåga att den påverkar livet och vardagen. Med utgångspunkt i 
tanken om alla människors lika värde har vi slutit oss samman i Synskada-
des Riksförbund för att:

– gemensamt hävda vår rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områ-
den samt

– skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett ak-
tivt och självständigt liv.

Vår värdegrund och vision
Vår vision är ett jämställt samhälle fritt från diskriminering, där alla om-
fattas av de mänskliga rättigheterna och bidrar, utifrån sin personliga för-
måga, till individuell och gemensam utveckling.

1. Vi kan inte arbeta med alla områden samtidigt, vilka områden är  

viktigast?

2. Hur skapar vi social gemenskap för alla våra medlemmar?

Individen
Att få en synnedsättning är ingenting man väljer. Vår funktionsnedsätt-
ning är en praktisk, social och psykologisk verklighet för oss, men den kan 
aldrig utgöra grunden för vår identitet. Vi är individer med olika förutsätt-
ningar, styrkor och möjligheter.

I konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
erkänns betydelsen av individuellt självbestämmande och oberoende, däri-
bland friheten att göra egna val.

3. Hur kan vi på bästa sätt ta hand om nya medlemmar?



3

Vi vill vara en förändrande kraft
Medlemmarna utgör organisationens främsta tillgång och drivkraft.

Kraften finns i människors vilja till förändring, kunskapen utgår från 
erfarenheter av hur det är att leva med en synnedsättning, att vara förälder, 
eller nära anhörig till en person med synnedsättning.

Engagemang på olika sätt
Engagemanget behöver inte ta formen av ett traditionellt medlemskap.

Intresset för debattforum på nätet, köpbojkotter, demonstrationer, lob-
byister som agerar och andra typer av aktiviteter utanför föreningen ökar, 
främst bland yngre medlemmar. De nya formerna för engagemang kom-
pletterar det traditionella medlemskapet vilket ställer högre krav på flexi-
bla organisationsformer.

4. Hur kan vi ta tillvara människors engagemang i våra styrelser och  

arbetsgrupper? 

5. Finns det andra sätt att fånga upp medlemmarnas engagemang?

Finansiering
För att vi ska kunna bedriva ett framgångsrikt arbete i Synskadades Riks-
förbund krävs en god finansiering. Vi har fått erfara hur det offentliga 
stödet till den ideella sektorn blivit allt mindre. Vi ska därför arbeta mer 
aktivt för att öka stödet genom att beskriva organisationernas betydelse för 
vårt gemensamma välfärdsbygge. Men vi måste också, liksom övriga orga-
nisationer, finna nya finansieringsformer.

Vi behöver snarast hitta andra sätt att få ekonomi för allt det viktiga ar-
bete vi bedriver. 

Samsyn måste råda om hur de medel vi har tillgång till ska kunna kom-
ma kvinnor och män med synnedsättning i hela landet till del och göra 
största nytta, samtidigt som medlen förvaltas väl för att ge en god avkast-
ning.

För att finansiera vår verksamhet ska organisationen också ta emot 
pengar från sponsring av både privatpersoner och företag, liksom genom 
gåvor och arv. Det förutsätts då att det inte finns några krav från givaren 
som på något sätt motverkar vår värdegrund eller våra mål och syften. Dä-
remot accepterar vi att givaren använder sin medverkan för att stärka sitt 
varumärke som en del av sitt sociala stödarbete, där de exempelvis anger 
att ”vi stöder Synskadades Riksförbunds viktiga arbete”. 
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6. Hur kan vi i distrikt och lokföreningar påverka vår ekonomin, när de 

traditionella bidragen från stat, lansting och kommuner inte ökar i den 

utsträckningen vi önskar?

Tendenser i samhällsutvecklingen
Vi vill påverka utvecklingen i det svenska samhället. Vi ska självständigt 
agera i alla frågor som är viktiga för oss. Det innebär att vi kan vara tydligt 
politiska i våra krav oavsett vilket parti vi vänder oss till. 

7. Hur når vi störst framgångar i påverkansarbetet gentemot våra lokala 

politiker?

8. Vilka frågor är viktigast just nu att driva för våra medlemmar?

Stöd gärna vårt arbete. 

Pg 90 00 90-2

Detta material finns i följande versioner: på papper i tryckt text,  

som  punktskrift, som word-fil, samt inläst på CD i DAISY-format. 

Beställs hos SRF Kontorsservice, tel: 08-39 90 00  

eller via e-post: kontorsservice@srf.nu

Synskadades Riksförbund · 122 88 Enskede

tel: 08-39 90 00 · fax: 08-39 93 22

info@srf.nu · www.srf.nu
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