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Funktionsrätt Sverige bidrag till Agenda 2030
(HLPF 2018)
Funktionsrätt Sverige
Funktionsrätt Sverige är ett samarbete för 41 funktionsrättsförbund
som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vårt mål är
ett samhälle för alla. Vårt arbete grundar sig på mänskliga rättigheter
när vi driver medlemmarnas funktionsrätt – rätten för personer med
funktionsnedsättningar att fungera på jämlika villkor i samhällets
alla delar.
Funktionsrätt Sverige bidrar med funktionsrättsperspektiv,
jämlikhet och inkludering i genomförande av de globala målen. Vi
samarbetar med International Disability Alliance, IDA och European
Disability Forum i arbetet för att förstärka människorättsperspektivet
internationellt i agendan. Vi har bland annat bidragit till IDA;s
rapport om delaktighet från funktionsrättsrörelsen och har lämnat
synpunkter även inför årets rapport till High Level Political Forum.

Funktionsrättsperspektiv på mål som gäller HLPF 2018
Mål 6 Rent vatten och sanitet.

Tillgång till toaletter är viktigt även i Sverige, särskilt för människor
med kroniska sjukdomar, som mag- och tarmsjukdomar. Det finns
rapporter från delar av landet där försämringar har skett i krav på
bussar för längre regionala resor.
Mål 7 Hållbar energi

Många personer med kroniska sjukdomar är beroende av tillgång till
el för medicinskteknisk utrustning, kommunikation och larm.
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Alla nya produkter, varor och tjänster ska enligt konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning utformas
universellt. Skydd för konsumenter med funktionsnedsättning
behöver stärkas. Tillgänglighet till butiker och e-handel ska säkras.
12.7 Hållbar upphandling – särskilt viktigt att ställa krav på
tillgänglighet och universell utformning för att undvika dyra
särlösningar och att lösa hinder för tillgänglighet med mycket
dyrare. ISO20400 hållbar upphandling nämner universell
utformning, men stöd och uppföljning behövs.

Mål 11 Hållbara inkluderande städer (12.7)

Mål 11 har särskild betydelse för alla mål som rör inkludering och
jämlikhet. Tillgänglighet är en förutsättning för delaktighet i
samhället, för att kunna ta sig till vårdcentral (mål 3), skola och
utbildning (mål 4), arbete (mål 8) och för att kunna delta aktivt i
demokrati (mål 16). En universellt utformad samhällsplanering
lägger grunden för ett jämlikt och inkluderande samhälle.
Sverige har haft lagar om tillgänglig kollektivtrafik och byggd miljö
sedan 60- och 70talen. Uppföljningen är splittrad, tillsyn fungerar
inte så nya otillgängliga byggnader tillkommer. Arbetet med enkelt
avhjälpta hinder fungerar inte. Kommuner lägger anmälningar på
hög, i vissa fall finns 10 år gamla fall som inte är lösta. Det saknas
uppföljning av hur myndigheter och kommuner använder krav på
tillgänglighet i upphandling trots att lagstiftning har varit starkare
”bör när det är möjligt” och ny lagstiftning har ”ska”, jämfört med
kunskap och data om miljökrav där lagen är svagare.
Boende för personer med funktionsnedsättning placeras, i strid med
FN:s funktionsrättskonvention, ofta utanför samhället. Lagar och
regelverk täcker inte alla funktionshinder. Det saknas skydd mot
diskriminering på grund av bristande tillgänglighet när det gäller
bostäder och andrahandsansvar för fastighetsägare. Sverige behöver
integrera universell utformning och tillgänglighet i övergripande
planer för politikområdet.

Goda exempel på innovativa samarbeten mm
Vår medverkan i global standardisering om hållbar upphandling
ISO20400 där vi drivit universell utformning som en drivkraft.
Aktiva i europeisk standardisering kring krav på tillgänglighet i
upphandling av IT och byggd miljö samt universell utformning som
en integrerad del i ledningssystem, med kvalitet i tjänster och
tillgänglighet till IT. Vi deltar i arbetsgrupper med
funktionsrättsorganisationer globalt och på europeisk nivå för att
samordna arbete baserat på funktionsrättskonventionen.
Seminarium om rätt att leva självständigt och inkludering 17 april
Internationella forskare deltar i seminarium på engelska
Seminarium om statistik och jämlikhetsdata 25 maj 2018
Uppdelad statistik rör flera av de globala målen. Sverige har fått
kritik från FN för brister i statistik och uppföljning.

Bilaga med referenser (ett urval)
FN:s arbete med inkluderande och hållbara städer (hämtad 2018)
Nytt mål och inriktning för funktionshinderpolitiken 2017
Rekommendation från FN 2014
FN:s allmänna kommentar om tillgänglighet 2014

Funktionsrätt Sverige urval nationellt engagemang
Kompletterande synpunkter efter sakråd om byggd miljö 2018
Rätt att välja var man ska bo (Fick rätt i domstol) 2017
Remissvar Bostäder att bo kvar i 2015
Remissvar Regeländringar för fler bostäder för unga och studenter 2013
Vägen mot ett universell utformat samhälle 2013
Krav på tillgänglighet för hållbar utveckling 2012
Dörrarna stängs innan alla fått plats Rapport Dan Andersson 2012
Funktionsrätt Sverige seminarier våren 2018
Kränker Sverige rätten till ett självständigt liv 17 april
Uppföljning av funktionsrättskonventionen 25 maj

Funktionsrätt Sveriges globala engagemang
International Disability Alliance bidrag till HLPF 2018 (klart i april)
International Disability Alliance samarbete kring globala målen
ISO20400 Hållbar upphandling
Europeiskt mandat 473 Design for all

