
FUB handlar om människors 
lika värde. 

Om allas rätt till ett bra liv. 



Människovärdet är odelat 

Alla människor har lika värde 
 

Oberoende av begåvning 
Oberoende av utseende 
Oberoende av förmåga eller yrke 

 
Alla har rätt till ett gott liv! 



FUB 
FUB är en 
intresseorganisation som 
arbetar för att alla som har 
en utvecklingsstörning ska 
kunna leva ett gott liv. 
 
FUB står för Föreningen för 
barn, unga och vuxna med 
utvecklingsstörning.  

 



FUB:s logotype består av två ringar. De symboliserar 
alla oss människor. Den yttre cirkeln symboliserar 
alla som inte har någon utvecklingsstörning. Den 
inre cirkeln symboliserar alla som har en 
utvecklingsstörning. Det lilla hacket betyder att de 
har funktionshinder och kan behöva stöd ibland. 
Annars är vi alla - som ringarna visar - mycket lika 
varandra! 

FUB 





Personer som har en utvecklingsstörning ska ha 
samma rättigheter och samma möjligheter till 
delaktighet i samhället och självbestämmande 
som andra utan utvecklingsstörning har.  
Vi arbetar för goda livsvillkor för barn, unga och 
vuxna och efterlevnad av LSS.  
Som grund för våra långsiktiga mål har vi FN-
konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 

 

FUB 



FUB bevakar personer med utvecklingsstörnings 
intressen i kommuner, landsting, regering, 
riksdag och hos myndigheter inom olika 
samhällsområden. 
FUB skapar mötesplatser. 
FUB sprider information till egna medlemmar 
och till allmänheten. 
FUB erbjuder medlemsstöd genom FUB:s 
medlemsrådgivare och rättsombud. 

 

FUB 



Intressepolitiskt påverkansarbete: 
Riksförbund – centrala frågor (staten) 
Länsförbund – regionala frågor (landstinget) 
Lokalföreningar – kommunala frågor (kommunen) 
 
 
 
 

 

FUB 



Kunskapsspridning: 
Föreläsningar 
Rapporter 
Tidningen Unik 
Informationsskrifter 
Konferenser 
Utbildning av rättsombud 
Utbildning av medlemsrådgivare 
 
 

 

FUB 



Opinionsbildning: 
Kampanjer 
Debattartiklar 
Mediabearbetning 

 

FUB 



FUB har en rikssektion för 
personer med 
utvecklingsstörning: Klippan. 

FUB 



FUB ger ut en 
medlemstidning: UNIK 

FUB 



FUB arbetar internationellt 
med utvecklingssamarbete. 

FUB 



FUB driver projekt i Sverige 

FUB 



FUB en förening – 
många mötesplatser 

Cirka 26 000 medlemmar 
Över 150 lokalföreningar 
Över 60 Klippansektioner 
20 länsförbund 
Över 600 förtroendevalda 



FUB – en folkrörelse 



FUB – en folkrörelse 

Grunddokumenten är Målprogram och stadgar. 
FUB:s förbundsstämman varje år och Klippans 
riksstämma vart tredje år är högsta beslutande 
organ. 
Förbundsstämman utser FUB:s förbundsstyrelse 
Riksstämman utser Riks-Klippans styrelse. 
Förbundsstyrelsen tillsätter kommittéer och 
arbetsgrupper.  
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