
Vad innebär tillgänglighet och hur tillgängliga är vi egentligen? 
• 11.00 – 11.30  Funktionsrättskonventionen - om Tillgänglighet och Ålands alternativrapport till FN-kommittén. 
• 11.00 – 12.00 Mässa och sopplunch   
   Möt våra medlemsföreningar, arbetsgrupper och Erfarhetexpeterna.
• 12.00 – 13.00 Paula Tilli, uppskattad författare, föreläsare och bloggare, talar om tillgänglighet. Paula har fått autism- 
   diagnos i vuxen ålder och delar med sig av erfarenheter från situationer där tillgängligheten har varit dålig.
• 13.00 – 13.15 Paus | Mässa och kaffe
• 13.15 – 14.00  Susanna Laurin, forsknings- och innovationschef FUNKA, talar om Tillgänglighet – det enda alternativet. I en orolig värld   
   vänder vi oss gärna till det trygga och invanda. Men för att individer med funktionsnedsättning ska ha en chans att få del av  
	 	 	 den	digitala	utvecklingen	på	lika	villkor	behövs		lagstiftning,	tekniska	specifikationer	och	innovation.	Vad	händer	inom	EU	och		
   hur kan Åland gynnas av, eller ta rygg på, aktuella initiativ?
• 14.00 – 14.15 Paus | Mässa och kaffe
• 14.15 – 15.00 Inspirationsvideo ”Ramp up Island”, ett framgångsrikt tillgänglighetsprojekt i Reykjavik.  
   Paneldiskussion - Hur kan Åland förverkliga ett liknande projekt? 
   Paneldeltagare:		Representanter	från	landskapsregeringen,	staden,	tillgänglighetsgruppen,	Visit	Åland,	näringslivet	och		 	
   medlemsföreningarna.
• 15.00 – 15.45  Debatt med partiledarna/partirepresentanter – var står partierna i olika tillgänglighetsfrågor inför valet?
• 15.45 – 16.00  Vinnaren av Bemötandepriset 2022 avslöjas och premieras. Prisutdelare Johanna Dahlgren, vinnare av Årets Bemötandepris 2018. 
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Gratis lunch 11-12 
anmälan senast 21.11 till

reception@handicampen.ax 

Måndagen den 28 november 2022 kl. 11 - 16 i Alandica kultur & kongress

Ålands Funktionsrättsdag
Mer info på www.handicampen.ax

ARR:  ÅLANDS HANDIKAPPFÖRBUND
∙	Andning	&	Allergi		Åland
∙	Demensföreningen	på	Åland
∙	De	Utvecklingsstördas	Väl	på	Åland
∙	Diabetesföreningen	på	Åland
∙	Föreningen	Vårt	Hjärta 
∙	Ålands	Autismspektrumförening 
∙	Ålands	Cancerförening
∙	Ålands	Hörselförening
∙	Intresseföreningen	för	psykisk	hälsa	-	Reseda
∙	Ålands	Neurologiska	förening
∙	Ålands	Reumaförening
∙	Ålands	Synskadade
 


