Motion till SV Stockholms stämma 30 mars 2021

Pappers cirkellistor
Bakgrund
Enligt undersökningen ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet” har personer med
kommunikationssvårigheter dvs. afasi stora svårigheter att använda digitala hjälpmedel. En av
de grupper som har störst svårigheter med internet bland personer med funktionsnedsättningar
är personer med afasi.
Vi vet att SV förbundet uppmanar avdelningarna att gå över till digitala cirkellistor. Vi får
oroande signaler om att det finns SV avdelningar som helt har gått över till digitala
cirkellistor, allts kräver av cirkelledarna att de ska använda digitala listor.
SV Stockholm önskar att alla använder digitala cirkellistor.
I SV:s idéprogram kan vi läsa att SV är en möjliggörare för människor som vill förändra och
berika sina liv samt växa som individer och att tröskeln in är låg och välkomnandet hjärtligt.
SV uppmuntrar och stödjer personer med funktionsnedsättningar som vill bli cirkelledare. Det
får personerna att växa. Digitala cirkellistor får inte vara ett hinder.
Syfte
Vi förstår att det finns många vinster med att använda digitala cirkellistor och emotsätter oss
inte det. Personer med afasi kan vara alldeles utmärkta cirkelledare, men de allra flesta har
svårt att hantera eller klarar inte av digitala medier. För oss är det viktigt att säkerställa att
papperslistor ska finnas som ett alternativ om cirkelledaren inte klarar av att hantera digitala
cirkellistor. Vi tror att det även finns andra personer eller grupper som inte har afasi som av
olika anledningar är i behov av papperslistor. Vi vill säkerställa att ingen som vill vara
cirkelledare stängas ute eller kommer att uteslutas för att personen inte klarar av att hantera en
digital cirkellista. Det är både en tillgänglighetsfråga och i slutänden även en demokratisk
fråga.
Vi föreslår därför att stämman beslutar:
- Att säkerställa att pappers cirkellistor ska finnas kvar och erbjudas till de cirkelledare som
har behov av det oavsett vilken SV avdelning cirkelledaren arbetar för.
- Att det inte finns ett uttalat mål om att få bort pappers cirkellistor helt.
- Att motionen även tas upp på central nivå.
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