Öppet brev till de politiska partierna i riksdag, landsting och kommun

NPF-Valet-2014 är ett snabbväxande grupp som bildades på Facebook under januari 2013.
Medlemmar är främst personer med egna neuropsykiatriska diagnoser (NPF), anhöriga och
personer som arbetar med gruppen. Nätverket är partipolitiskt och religiöst obundet.
Gruppens syfte är att granska vad de olika partierna tycker, avseende frågor som berör
gruppen med NPF. Som utgångspunkt har vi den verklighet som individer med NPF
och deras anhöriga lever i. Vi vill att tanken på oss som grupp blir något lika naturligt
att tänka på, avseende planering av framtida politik och samhällsplanering, som den är
gällande de med en syn- eller hörselnedsättning eller rörelsehinder. Vi är MÅNGA som
är redo för att kämpa för vår rätt att räknas med och inkluderas på lika villkor i samhället.
Cirka 14 % av befolkningen (lågt räknat) har en diagnos inom NPF-området. Därutöver
tillkommer alla som inte har diagnos men skulle kunna få det om de genomgick en utredning.
Anhöriga och de som arbetar med oss påverkas också mycket av våra villkor. Många av oss
kommer att vara förstagångsväljare inför valet 2014. På grund av våra diagnoser och de problem
som de medför har många av oss med NPF under hela livet känt oss utanför i samhället.
Många har tidigare därför valt ställa sig utanför genom att inte rösta i val till riksdag, landsting
och kommuner.

Under senare år har fler kunnat bli rätt diagnostiserade och i och med det har det vuxit fram
en ny grupp viljestarka, kreativa och stolta människor med NPF som med rätt hjälp har kunnat
förändra sina liv och bidra i samhället. Det är en tillgång som vi anser att Sverige inte har råd att
vara utan! Samtidigt är det många som inte får den professionella hjälp som de behöver och har
rätt till. Många är beroende av stöd från familj och vänner som drar ett mycket tungt lass. Många
föräldrar till barn med NPF, andra anhöriga, och personer med NPF själva mår dåligt.
Inkluderingen i skola och arbetsliv är låg. Diskriminering på strukturell såväl som på individnivå
förekommer.
Ovanstående är orsaken till att vi nu skriver till er för att få svar på ett antal viktiga frågor.

Vi anser att det finns enorma framtida kostnadsbesparingar att göra, både på samhälls- och
individnivå, att det är viktigt att öka kunskapen och förståelsen kring NPF och att det är av
yttersta vikt att gruppen får det professionella stöd och förståelse den behöver.

Därför ställer vi nu frågorna:

1. Hur ser ert parti på vår situation?

2. Vad vill ni göra inom de områden som omfattar oss, om just ni vinner
riksdagsvalet/landstingsvalet/kommunvalet?

3. Hur vill ditt/ert parti påverka situationen för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom
vård, skola och omsorg?

4. Vad vill ni ändra på så att också personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska omfattas av
välfärdssamhället?

Fram till valet 2014 kommer nätverket återkomma med frågor avseende specifika ämnesområden. Bifogat
till detta brev finns
därför även ett frågeformulär med temat "NPF och förskola".

Vänligen skicka ert svar så det tydligt framgår vilket parti och vilken kommun/landsting/riksdagsparti
som svarat:

NPF-valet-2014
c/o
Lotta Abrahamsson; lotta.abrahamsson@gmail.com
Posta gärna även ert svar direkt till gruppen där ni även finner mer information:
https://www.facebook.com/groups/npfvalet2014/

Vi behöver ert svar senast den 5/3 2013. Svaren kommer att sammanställas och skickas ut till nätverkets
medlemmar
samt spridas genom traditionella och sociala medier inför valet 2014.

Stort tack på förhand!
Nätverket NPF-valet-2014

