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Funktionsrätt Sverige är en bred 
samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. 
Våra medlemmar är 46 medlemsförbund som 
tillsammans representerar 400 000 människor. 
Vårt mål är ett samhälle för alla. 



• Vårt intressepolitiska arbete utgår från FN:s 
konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättningar, 
Funktionsrättskonventionen. 

• Funktionsrättskonventionen bygger på 
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna från1948. 

• Alla människor har lika värde och rättigheter.
• Varje människa har rätt till självbestämmande 

och full delaktighet i samhällets alla delar.



FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning
• År 2006 antog FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

(CRPD)

• Togs fram för att rättighetsskyddet i andra konventioner inte slog igenom för personer 
med funktionsnedsättning .

• Konventionen gäller i Sverige sedan 2009.

• Medför inga nya rättigheter. Den är en konkretisering av mänskliga rättigheter i en 
funktionshinderskontext.

• Lika åtnjutande av rättigheter för alla personer med funktionsnedsättning



Konventionens allmänna principer
• individuellt 

självbestämmande och 
oberoende

• icke-diskriminering

• fullständigt deltagande och 
inkludering i samhället.

• respekt för olikheter

• lika möjligheter

• tillgänglighet.

• jämställdhet mellan kvinnor 
och män.

• respekt för den fortlöpande 
utvecklingen hos barn 
med funktionsnedsättning.



Vad innebär det för Sverige?
• Staten, kommuner och regioner ska genomföra konventionen

• Staten är skyldig att agera för att genomföra rättigheterna (lag, 
handlingsplaner, budget) oavsett kommuners/regioners ansvar.

• Att respektera, skydda och fullgöra rättigheterna

• De civilrättsliga och medborgerliga rättigheterna gäller omedelbart. De 
sociala, ekonomiska och kulturella rättigheterna ska förverkligas gradvis, 
dock krav på handlingsplan och förbud mot försämringar. 

• Vart fjärde år ska Sverige rapportera till FN:s övervakningskommitté om 
hur Sverige uppfyller konventionen. 



Rapportering till FN
• Medlemsstater ska regelbundet rapportera till FN:s Kommitté för rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning (övervakningskommittén) om det 
nationella genomförandet.

• Sverige har fått rekommendationer från övervakningskommittén år 2014.

• Den andra och tredje kombinerade rapporten lämnades in hösten 2019. 
Regeringens rapport.

• Civilsamhällets rapport – Alternativrapport. Efter rapporteringen följer en 
dialog/ett förhör med FN.



• Under 2019 granskade vi hur Sverige 
efterlever funktionsrättskonventionen.

• I dec 2019 lanserade vi rapporten 
”Respekt för rättigheter?” som utgör en 
granskning av Sveriges efterlevande av 
konventionen.

• 110 organisationer står bakom.



Resultat av vår granskning
• Det är tydligt att det saknas ett rättighetsperspektiv när det gäller 

personer med funktionsnedsättning.
• Konventionen används inte av myndigheter och domstolar för att tolka 

rättigheter.
• Det är stora olikheter över landet.
• Lagstiftningen brister, det saknas uppföljning av att lagar följs och det är 

svårt att kräva sina rättigheter i domstol.
• Trots lång högkonjunktur har stödet till personer med 

funktionsnedsättning försämrats och enligt konventionen får ett land inte 
backa på rättigheter. Ex LSS.



Hur kan vi använda rapporten?
• Vi vill att beslutsfattare i regering, riksdag, regioner och kommuner ska gå 

igenom förlagen tillsammans med funktionsrättsrörelsen. För att sedan 
tillsammans bestämma vad som ska göras för att våra rättigheter ska 
respekteras!

• Varenda en av de 33 artiklarna och de brister vi blottlagt och våra förslag 
till förändringar handlar om människors vardag i Sverige. 

• Vi har minst ett år kvar till Sverige ska förhöras på nytt av FN i Geneve. 
Det vore roligt om våra förslag har lett till förändring innan dess.



www.respektförrättigheter.se

Lanserades den 14 september!

http://www.respektf%C3%B6rr%C3%A4ttigheter.se/
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