
Kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

Riktlinjer för periodisk rapportering till kommittén för rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning, och i enlighet med det förenklade 
rapporteringsförfarandet  

1. Det nuvarande dokumentet innehåller de reviderade riktlinjerna för periodisk 

rapportering till kommittén, inklusive enligt den förenklade 

rapporteringsproceduren.  Skälet till att anta dessa riktlinjer och dess syfte är 

följande: 

 (a) De nuvarande rapporteringsriktlinjerna (CRPD/C/2/3) antogs 2009. Mycket har 
hänt sedan dess, bland annat har kommittén beaktat ett stort antal av 
konventionsstaternas första rapporter, vilket gör det möjligt att öka förståelsen för 
luckorna vid genomförandet av konventionen; flera initiativ på regional och 
internationell nivå avseende baslinjer, riktmärken och indikatorer för att mäta 
genomförandet av konventionen och senast antagandet av Agenda 2030 för hållbar 
utveckling och de målen för hållbar utveckling; och det faktum att, sedan kommittén 
beslutat att upprätta det förenklade rapporteringsförfarandet för periodiska 
rapporter 2013, har de konsekvent erbjudit konventionsstater denna möjlighet; 

(b) Kommittén har ansträngt sig att ge vägledning till konventionsstater genom att 

utveckla allmänna kommentarer och riktlinjer. Nuvarande dokument ger ytterligare 

vägledning till konventionsstater, särskilt i områden där inga allmänna kommentarer 

har utvecklats än; 

c) Syftet med de reviderade riktlinjerna är att bistå konventionsstater i sina kontakter 
med kommittén genom periodisk rapportering, och i enlighet med det förenklade 
rapporteringsförfarandet. De reviderade riktlinjerna är också avsedda att stödja 
organisationer i det civila samhället, funktionshinderorganisationer, oberoende 
övervakningsmekanismer, nationella människorättsinstitutioner och andra 
intressenter för att bidra till periodisk rapportering; 

(d) Dessutom tar riktlinjerna hänsyn till personers med funktionsnedsättning 

mångfald och syftar till att hjälpa konventionsstater att integrera det 

människorättsbaserade tillvägagångssättet i sina ansträngningar att genomföra 

målen för hållbar utveckling i linje med konventionen för att säkerställa att ingen 

lämnas utanför; 

 (e) Periodisk rapportering, inklusive det förenklade rapporteringsförfarandet, 

innebär rapportering om genomförandet av kommitténs rekommendationer som 

ingår i de tidigare sammanfattande slutsatserna och om det hänt något nytt i 

konventionsstaten. Vid bedömningen av genomförandet av tidigare 

rekommendationer uppmuntras konventionsstater och andra intressenter att 



informera om de luckor som hindrar rättighetsinnehavare att utöva sina rättigheter 

och ansvariga att uppfylla sina skyldigheter; 

f) Riktlinjerna bör inte ses som en uttömmande förteckning över information som 
begärts av konventionsstater. De är snarare avsedda att vara en samling riktlinjer 
från vilka kommittén kan välja när de hänvisar till situationen i varje 
konventionsstat. Kommittén kommer när de utarbetar en frågelista särskilt 
uppmärksamma de riktlinjer som är mest relevanta för konventionsstatens specifika 
situation. Kommittén har som vägledning de principer som konventionsstater har för 
likabehandling, öppenhet och objektivitet. De konventionsstater som inte rapporterar 
enligt det förenklade rapporteringsförfarandet uppmuntras att använda riktlinjerna 
på samma sätt; 

g) Det civila samhällets organisationer, funktionhindersorganisationer, oberoende 
övervakningsmekanismer, nationella människorättsinstitutioner och andra 
intressenter som bidrar till periodisk rapportering, inklusive enligt det förenklade 
rapporteringsförfarandet, måste ta hänsyn till ovanstående punkter (e) och (f) när de 
lämnar synpunkter till kommittén; 

h) I enlighet med generalförsamlingens resolution 68/268, särskilt punkterna 1 och 
16, kommer kommittén att sätta en gräns för antalet frågor som de har i sina 
frågelistor för de periodiska rapporterna och det förenklade 
rapporteringsförfarandet; 

(i) Konventionsstater som förbereder sina första rapporter bör använda 2009 års 
riktlinjer (CRPD / C / 2/3); 

j) Riktlinjerna tar hänsyn till det mänskliga rättighetsbaserade synsättet i de 
indikatorer som har tagits fram av kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga 
rättigheter. Konventionsstater uppmanas att i rapporteringen till kommittén ta lika 
hänsyn till åtgärder som rör rättsliga och politiska ramar, processer i bruk och 
resultatet av dessa processer. 

2. I så stor utsträckning som möjligt bör konventionsstater lämna uppgifter som är 
uppdelade efter kön, ålder och identifierade hinder, etniskt ursprung, stats- och 
landsbygdsbefolkning och andra berörda grupper. 

Syfte (artikel 1) 

3. Konventionsstater bör lämna information om följande: 

a) Åtgärder för att säkerställa att lagstiftning och politik, särskilt det som rör 
begreppsbildning och fastställande av funktionsnedsättning, inklusive utfärdande av 
funktionshinderbevis och stödordningar för personer med funktionsnedsättning, 
grundas på det människorättsbaserade synsättet på funktionsnedsättning; 



b) Åtgärder som vidtagits för att eliminera användningen av nedsättande 
terminologi och språk som gäller personer med funktionsnedsättning, inklusive 
medicinsk eller välgörenhetsterminologi, och ersätta dem med terminologi och språk 
som fullt ut respekterar personers med funktionsnedsättning mänskliga rättigheterna 
och värdighet. 

Definitioner (artikel 2) 

4. Konventionsstater bör ge information om följande: 

(a) Hur de begrepp som föreskrivs i artikel 2 erkänns i konventionsstaters lagar och 
andra författningar och är förenliga med konventionen. Åtgärder som vidtagits för 
att säkerställa att införlivandet av universell design inte utesluter hjälpmedel för 
särskilda grupper av personer med funktionsnedsättning som vid behov behöver 
dessa; 

b) Hur begreppen definieras i artikel 2 förstås i praktiken, vid genomförandet av de 
rättigheter som anges i konventionen, inom den offentliga och privata sektorn. 

Allmänna principer (artikel 3) 

5. Konventionsstater bör informera om de åtgärder som vidtagits för att säkerställa 
ett effektivt genomförande av de principer som fastställs i artikel 3 i alla lagar, 
policies och praxis som antagits av konventionsstaten. 

Allmänna skyldigheter (artikel 4) 

6. Konventionsstater bör informera om följande: 

a) Åtgärder som vidtagits för att ytterligare harmonisera lagförslag, lagstiftning och 
policies med konventionen på federal, nationell, provinsiell, statlig och lokal nivå, 
bland annat genom upphävande av lagar och förordningar, ändring av policies och 
program och avskaffande av metoder som är diskriminerande på grund av 
funktionsnedsättning; 

b) Lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder som antagits för att genomföra 
de rättigheter som anges i konventionen och att tillförsäkra att skyddet och 
främjandet av att mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
integreras i all politik och i alla program, särskilt i samband med genomförandet av 
de globala målen för hållbar utveckling; 

c) Åtgärder som antagits för att eliminera diskriminering på grund av 
funktionsnedsättning av en person, organisation eller privat företag; 

d) Åtgärder som vidtagits och genomförts för att främja forskning, utveckling och 
standardisering av ny teknik, inklusive informations- och kommunikationsteknik, 
baserat på begreppet "universell design". Det gäller bland annat varor, tjänster, 



utrustning och anläggningar och för att säkerställa tillgänglighet, ett minimum av 
möjlig anpassning och minst kostnad för personer med funktionsnedsättning, med 
tanke på specifika krav; 

e) Åtgärder som vidtagits för att ge personer med funktionsnedsättning tillgänglig 
information om rörelsehjälpmedel, anordningar och hjälpmedelsteknik, inklusive ny 
teknik och program, samt andra former av assistans, stödtjänster och faciliteter; 

f) Åtgärder som vidtagits för att främja utbildning av yrkesverksamma och personal 
som arbetar med personer med funktionsnedsättning i de rättigheter som erkänns i 
konventionen; 

g) Åtgärder som vidtagits i form av konkreta handlingsplaner och program med 
tydliga riktmärken, grunder och indikatorer för att säkerställa en gradvis 
genomförande av maximalt tillgängliga resurser och åtgärder som vidtas för att avstå 
från bakåtsträvande åtgärder vid genomförandet av ekonomiska, sociala och 
kulturella mänskliga rättigheter; 

h) Funktionshinderrelaterad budget, uttryckt i totalbelopp och i procent av 
bruttonationalprodukten, uppdelad efter kön, ålder, hinder och plats, dvs. inom eller 
utanför institutionerna; 

i) Åtgärder som vidtagits, inklusive genom finansiering, att stödja och göra det 
möjlighet för en mångfald av organisationer som företräder personer med 
funktionsnedsättning, inklusive organisationer för kvinnor med 
funktionsnedsättning och organisationer för barn med funktionsnedsättning, att nära 
samråda med och aktivt involvera dem i beslutsprocesser som rör konventionen och 
målen för hållbar utveckling. Åtgärder för att se till att deras deltagande är 
inkluderat, tillgängligt och oberoende; 

j) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att konventionens bestämmelser sträcker 
sig till alla delar av konventionsstaten, utan begränsning eller undantag, inklusive 
alla politiska och administrativa nivåer, landsbygds- och stadsområden, 
självstyrande områden och områden utanför det egna territoriet. 

Jämlikhet och icke-diskriminering (artikel 5) 

7. Konventionsstater bör tillhandahålla information om följande: 

a) Åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning har rätt till 
skydd enligt lagen på lika villkor med andra; 

b) Åtgärder för att säkerställa att gällande lagstiftning mot diskriminering innehåller 
ett uttryckligt förbud mot diskriminering på grund av funktionsnedsättning i alla 
sektorer och områden i livet. Åtgärder för att se till att det antidiskriminerande 
ramverket omfattar alla former av diskriminering på grund av 
funktionsnedsättningar, inklusive avslag på skälig anpassning och diskriminering i 



samband med personer med funktionsnedsättning, upplevd funktionsnedsättning, 
tidigare och framtida funktionsnedsättning och multipel och intersektionell 
diskriminering; 

c) Åtgärder för att säkerställa lämplig spridning och medvetenhet om 
antidiskrimineringsramar, särskilt bland personer med funktionsnedsättning och 
deras intresseorganisationer; 

d) Åtgärder som vidtagits för att förebygga, utreda och sanktionera alla former av 
diskriminering av personer med funktionsnedsättning och åtgärder för att säkerställa 
effektiv, tillgänglig och prisvärd tillgång till rättsmedel för personer med 
funktionsnedsättning; 

e) Åtgärder som vidtagits för att upprätthålla, utse och stärka oberoende mekanismer 
som är föremål för utredning och sanktioner för fall av diskriminering av personer 
med funktionsnedsättning och för att säkerställa att sanktionerna står i proportion till 
överträdelsens allvar; 

f) Statistik över antal och andel av påståenden om diskriminering på grund av 
funktionsnedsättning, uppdelat efter kön, ålder, identifierade hinder och den sektor 
där diskriminering inträffade samt uppgifter om antal och andel av fall som ledde till 
sanktioner; 

g) Huruvida förnekande på skälig anpassning uttryckligen erkänns som en förbjuden 
form av diskriminering inom alla rättsområden, inbegripet lagstiftning mot 
diskriminering och åtgärder som antagits för att säkerställa att "skälig anpassning " 
tillhandahålls inom den offentliga och privata sektorn; 

h) Politik och program, inbegripet åtgärder för positiv särbehandling, fördelade med 
tillräckliga finansiella och mänskliga resurser för att uppnå de facto jämställdhet för 
personer med funktionsnedsättning; 

(i) Åtgärder för att säkerställa att de rättsliga tidsramarna vid aborter inte 
diskrimineras på grund av funktionsnedsättning. 

Kvinnor med funktionsnedsättning (artikel 6) 

8. Konventionsstater bör lämna information om följande: 

a) Åtgärder som vidtagits för att se till att köns- och funktionshinderperspektiv ingår 
i lagstiftning och politik inom alla livets områden och på alla områden som omfattas 
av konventionen och att de effektivt tar itu med specifika risk- och 
marginaliseringsfaktorer; 

b) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att ett funktionshinderperspektiv ingår i 
könsrelaterad politik och program och omvänt att ett könsperspektiv ingår i 
funktionshinderbaserad politik och program; 



c) Rättsliga åtgärder, inklusive åtgärder för positiv särbehandling i syfte att 
förebygga flera och korsande former av diskriminering av kvinnor och flickor med 
funktionsnedsättning, och avskaffa sådan diskriminering och se till att drabbade 
kvinnor och flickor har rätt tillgång till rättvisa och juridiska processer; 

d) Åtgärder som vidtagits, inklusive program för positiv särbehandling, med 
lämpliga resurser, för att säkerställa full utveckling, framsteg och egenmakt för 
kvinnor och flickor med funktionsnedsättning; 

e) Åtgärder, inklusive positiv särbehandling, för att öka antalet kvinnor med 
funktionsnedsättning i beslutsfattande organ. 

Barn med funktionsnedsättning (artikel 7) 

9. Konventionsstater bör ge information om följande: 

a) Åtgärder som vidtagits är lämpligt budgeterade för att säkerställa att barn med 
funktionsnedsättning inkluderas på alla livsområden, inklusive familje- och 
samhällsliv, och samhällsbaserade program och tjänster för barn med 
funktionsnedsättning; 

b) Konkreta lagar och administrativa åtgärder som antagits för att förhindra 
övergivande, försummelse och institutionalisering av barn med 
funktionsnedsättning; 

c) Åtgärder för att genomföra och övervaka avveckling av institutioner och sådana  
initiativ och se till att barn med funktionsnedsättning får lämpligt stöd och vård 
inom samhället; 

d) Konkreta åtgärder som vidtagits för att öka medvetenheten om rättigheter för 
barn med funktionsnedsättning bland barn med funktionsnedsättning, deras 
föräldrar och släktingar, personal som arbetar för och med barn och samhället i stort; 

e) Åtgärder som vidtagits för att se till att barn med funktionsnedsättning har lika 
tillgång till andra samhällsbaserade program och tjänster som tillhandahålls av den 
offentliga eller privata sektorn; 

f) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att principen om barnets bästa integreras 
i utformningen, genomförandet, övervakningen och utvärderingen av lagstiftning 
och politik för barn med funktionsnedsättning; 

g) Åtgärder som vidtagits för att se till att barn med funktionsnedsättning fritt kan 
uttrycka sina åsikter i alla frågor som påverkar dem, att deras åsikter ges i enlighet 
med deras ålder och mognad, på lika villkor med andra barn och att åtgärderna i 
detta avseende är anpassade efter deras ålder och funktionsnedsättning; 



h) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att funktionshindrade barn och deras 
intresseorganisationer deltar på ett meningsfullt sätt i beslutsprocesser rörande dem. 

Medvetandegörande om situationen för personer med funktionsnedsättning 
(artikel 8) 

10. Konventionsstater bör lämna information om följande: 

a) Åtgärder, inklusive kampanjer och strategier för allmänhetens medvetande, som 
vidtagits för att regelbundet höja medvetenheten i samhället och för att främja 
respekten för deras rättigheter och värdighet, deras förmåga och deras bidrag till 
samhället. I den utsträckning dessa strategier grundar sig på en 
människorättsbaserad syn på funktionsnedsättning, och främjar en bild av personer 
med funktionsnedsättning i linje med konventionen och implementerats i 
tillgängliga format och språk; 

b) I den utsträckning personer med funktionsnedsättning och deras 
intresseorganisationer är involverade i utformning, genomförande, övervakning och 
utvärdering av kampanjer och strategier för ökad medvetenhet; 

c) Åtgärder som vidtagits för att bekämpa stigma, stereotyper, fördomar, skadliga 
sedvänjor, djuprotad kulturell tro, negativa attityder, mobbning, nätmobbning, 
hatbrott och diskriminerande språk mot personer med funktionsnedsättning, 
inklusive på grund av ålder och kön. Mekanismer för att övervaka och utvärdera 
effektiviteten av de ovannämnda åtgärderna; 

d) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att upplysningskampanjer om personer 
med funktionsnedsättning som utförs av den privata sektorn, inklusive privata 
medier, främjar uppfattningar av personer med funktionsnedsättning som fullt ut 
respekterar deras mänskliga rättigheter och värdighet; 

e) Åtgärder som vidtagits för att öka medvetenheten och främja på alla nivåer i 
utbildningssystemet, inklusive bland alla barn från tidig ålder, en inställning av 
respekt för personers med funktionsnedsättning rättigheter; 

f) Åtgärder som vidtagits för att uppmuntra offentliga och privata medier att 
framställa personer med funktionsnedsättning på ett sätt som överensstämmer med 
det mänskliga rättighetsbaserade synen på funktionsnedsättning. Åtgärder för att 
uppmuntra personal inom media att ta hänsyn till mångfalden av personer med 
funktionsnedsättning i sin etiska uppförandekod och att ge dem skäliga möjligheter 
till utbildning och höja medvetandet för att se till att personer med 
funktionsnedsättning respekteras i media. 

Tillgänglighet (artikel 9) 

11. Konventionsstater bör lämna information om följande: 



a) Åtgärder, däribland en nationell tillgänglighetsplan, som vidtagits för att 
eliminera alla befintliga hinder inom rimlig tid, med effektiva övervaknings- och 
utvärderingsmekanismer och i nära samråd med organisationer som företräder 
personer med funktionsnedsättning, inklusive sanktioner för bristande efterlevnad 
och fördelning av tillräckliga ekonomiska resurser. I den utsträckning tillgänglighet 
främjas genom offentlig upphandling; 

b) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att nya och befintliga faciliteter och 
tjänster som tillhandahålls eller är öppna för allmänheten, inklusive privata former, 
är; 

(i) Tillgängliga för personer med funktionsnedsättning; 

(ii) Designad enligt principen om universell design; 

(iii) Tillgänglig på ett säkert sätt genom skyltning i punktskrift och i lättlästa och 
förståeliga former; 

c) Legislativa och andra åtgärder som vidtagits för att garantera att alla personer med 
funktionsnedsättning får tillgång till inkluderande, säkra, prisvärda, hållbara och 
tillgängliga transporter; 

d) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att tryckt och elektronisk information 
och kommunikation samt informations- och kommunikationsteknik och -tjänster 
som tillhandahålls eller är öppna för allmänheten är fullt tillgängliga för personer 
med funktionsnedsättning och uppfyller internationellt överenskomna standarder 
och att personer med nedsättning har prisvärd tillgång till dessa tjänster i tillgängliga 
och användbara format och språk; 

e) Andelen av befolkningen som har bekväm tillgång till kollektivtrafiken, uppdelad 
efter åldersgrupp, kön och personer med funktionsnedsättning; 

f) Den genomsnittliga andelen av bebyggda områden i städer som är öppna för 
allmänt bruk för alla, uppdelade efter åldersgrupp, kön och personer med 
funktionsnedsättning; 

g) Åtgärder som vidtagits för att främja kontinuerlig utbildning om universell 
utformning och tillgänglighetsstandarder för berörda yrkesverksamma och för att 
utvärdera hur effektivt det är;  

h) Åtgärder som vidtagits för att tillhandahålla assistans och annan personlig service 
och mellanhänder, inklusive guider, läsare och kvalificerade teckenspråkstolkar, för 
att underlätta tillgängligheten till byggnader, tjänster och andra lokaler som är öppna 
för allmänheten. 

Rätten till liv (artikel 10) 



12. Konventionsstater bör ge information om följande: 

a) Rättsliga och andra åtgärder som vidtagits för att erkänna och skydda rätten till 
personer med funktionsnedsättning på lika villkor med andra, bland annat för att 
säkerställa att personer med funktionsnedsättning inte är föremål för att godtyckligt 
ha berövats livet; 

b) Åtgärder som vidtagits för att tidigt identifiera, bekämpa och avskaffa sedvänjor 
och bruk som strider mot rätten till liv för personer med nedsättning, till exempel: 
försummelse, övergivande, döljande, armod och livshotande svält för personer med 
funktionsnedsättning, särskilt barn och vuxna med funktionsnedsättning som 
fortfarande lever på institutioner; våldsamma dödsfall för personer med 
funktionsnedsättning, avsiktliga dödsfall av barn med funktionsnedsättning av sina 
föräldrar och uppsägning eller återkallande av medicinsk behandling utan 
medgivande från den berörda personen; 

c) Rättsliga och andra åtgärder som vidtagits för att avskaffa skadliga metoder, 
inklusive rituella dödsfall, "barmhärtighetsmord", lemlästningar, handel med organ 
och kroppsdelar, barnmord eller avsiktliga dödsoffer av personer med 
funktionsnedsättning; 

d) Åtgärder som vidtagits för att främja en förståelse för att funktionshindrade 
människors liv är lika mycket värda som andras och stoppa försök att sprida idéer 
om att livet som en funktionshindrad är "inte värd att leva"; 

e) Åtgärder för att se till att personer med funktionsnedsättning är garanterade att 
deras liv är lika mycket värda som andras liv, att alla beslut om medicinsk 
behandling i livshotande situationer görs på grund av fritt och informerat samtycke. 

Risksituationer och humanitära nödlägen (artikel 11) 

13. Konventionsstater bör lämna information om följande: 

a) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att funktionshindrade personer och 
deras intresseorganisationer är meningsfullt informerade om, konsulterade och 
aktivt deltagande i alla åtgärder som rör strategier, planer och protokoll för 
minskning av katastrofrisker och humanitära nödsituationer, inklusive sådana som 
rör väpnad konflikt och naturliga risker, inklusive deras utformning, genomförande, 
övervakning och utvärdering, hur riskbedömningen utförs och systematisk 
insamling av data som är uppdelad i funktionshinder och information om förlust 
från katastrof; 

b) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att ramprogrammets riskreducerande 
åtgärder och strategier för katastrofhantering ingår och anges i Sendai-ramverket för 
katastrofriskminskning, såsom riskbedömningar, insamling, tillgänglighet och 
spridning av riskinformation, investeringar för att förbättra personers ekonomiska, 
sociala, hälso- och kulturella resurser, behovsbedömningar, 



nödutrymningsförfaranden, strategier vid flera faror, tidig varningssystem och 
strategier för återhämtning, rehabilitering och återuppbyggnad och för att garantera 
att alla personer med funktionsnedsättning med risk för katastrofer och i 
nödsituationer och att de skräddarsys för funktionshindrades krav och rättigheter 
och framtaget i tillgängligt format och språk. I den utsträckning dessa åtgärder tar 
hänsyn till de olika krav som personer med funktionsnedsättning ställer och 
tillämpningen av principerna för universell utformning; 

c) Åtgärder som vidtagits för att optimera användningen av massmedia i syfte att 
tillhandahålla adekvat, tillgänglig och aktuell information om katastrofrisker och 
humanitära nödsituationer, inklusive tidiga varningssystem, till personer med 
funktionsnedsättning, särskilt personer som löper större risk att marginaliseras; 

d) Åtgärder som vidtagits för att skydda funktionshindrades liv och säkerhet i 
risksituationer, bland annat genom tillhandahållande av nödvändiga hjälpmedel och 
tillgängliga mobilapplikationer, tillgängliga skyddsrum, avlastning och andra 
tjänster och faciliteter , socialt stöd och hälsovård / behandling, utbildade 
räddningsteam och tillgängliga kommunikationskanaler som tar hänsyn till de olika 
kraven hos personer med funktionsnedsättning; 

e) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att rehabiliterings-, flytta tillbaka, 
återuppbyggnads- och ombyggnadsprocesser efter nödsituationer är baserade på 
riskbedömningar inklusive och tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, 
bland annat genom tillämpning av universell utformning och principen att inte göra 
skada; 

f) Åtgärder som vidtagits för att regelbundet och effektivt utbilda civilförsvars-, 
räddningstjänst- och akutpersonal och andra relevanta humanitära aktörer om 
införandet av ett ålders- och funktionshinderperspektiv baserat på mänskliga 
rättigheter och principen om att lämna ingen bakom i risk- och humanitära 
nödsituationer. 

Likhet inför lagen (artikel 12) 

14. Konventionsstater bör ge information om följande: 

a) Åtgärder för att öka medvetenheten och genomföra utbildningskampanjer i 
samband med likhet för alla personer med funktionsnedsättning inför lagen; 

b) Rättsåtgärder som vidtagits för att uttryckligen erkänna full rättslig kapacitet hos 
personer med funktionsnedsättning på lika villkor med andra och att upphäva 
lagstiftning som direkt eller indirekt begränsar funktionshindrades rättsliga kapacitet 
på grund av faktiska eller upplevda funktionshinder; 

c) Åtgärder som staten vidtagit för att se till att alla personer med 
funktionsnedsättning åtnjuter lika möjligheter som andra i alla aspekter av livet, 
särskilt åtgärder för att garantera lika rättigheter för personer med 



funktionsnedsättning för att behålla sin fysiska och mentala integritet, rätt att delta 
fullt ut som medborgare, att äga eller ärva egendom, att kontrollera sina egna 
finansiella affärer och att ha lika tillgång till banklån, inteckningar och andra former 
av finansiella kredit- och bankförfaranden, både inom den offentliga och privata 
sektorn, och rätten att inte godtyckligt berövas sin egendom; 

d) Antalet förvaltnings-, förbuds- och / eller godmanskap system på plats och / eller 
arrangemang som gjorts och antalet personer med funktionsnedsättning som har 
återvunnit sin rättsliga kapacitet sedan ratificeringen av konventionen; 

e) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning 
har tillgång till individuellt stöd när de utövar sin rättsliga kapacitet, att sådant stöd 
fullt ut respekterar deras självständighet, vilja och preferenser och tillhandahålls på 
grund av fritt och informerat samtycke från den berörda personen och, i tillämpliga 
fall, med vederbörlig användning av testet "bästa tolkning av testamente och 
preferenser", i linje med kommitténs allmänna kommentar nr 1 (2014) om likhet inför 
lagen; 

f) Förekomsten av skydd mot missbruk av understött beslutsfattande system och / 
eller arrangemang som säkerställer att det tillhandahållna stödet respekterar 
personers med funktionsnedsättning rättigheter, autonomi, vilja och preferenser och 
skyddar dem mot otillbörligt inflytande, missförhållanden och intressekonflikter. I 
den utsträckning personer med nedsättning har tillgång till rättsmedel mot dessa 
situationer. 

Tillgång till rättssystemet (artikel 13) 

15. Konventionsstater bör ge information om följande: 

a) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa fullständig, obegränsad och effektiv 
tillgång till rättslig prövning i alla skeden av rättsliga förfaranden för alla personer 
med funktionsnedsättning och deras effektiva tillgång till alternativ tvistlösning och 
reparativ rättvisa. Upplysningar om huruvida sådana åtgärder innefattar utveckling 
av en nationell handlingsplan för tillgång till rättslig prövning; 

b) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att alla personer med 
funktionsnedsättning har tillgång till rättshjälp på lika villkor som andra; 

c) Åtgärder för att säkerställa att alla personer med funktionsnedsättning i 
rättsväsendet har tillgång till processuella och åldersrelaterade anpassningar under 
hela den rättsliga processen, för att tillförsäkra ett effektivt deltagande av alla 
personer med funktionsnedsättning i det rättsliga systemet oavsett vilken roll de 
befinner sig i (t.ex. som klagande, svarande, vittnen, jurymedlemmarna, parter i 
rättsliga åtgärder eller svarande); 

d) Åtgärder som vidtagits för att öka medvetenheten och ge tillgänglig information 
till personer med funktionsnedsättning, särskilt personer med funktionsnedsättning 



som fortfarande bor på institutioner eller grupphem av vilken typ som helst, om 
deras rätt till tillgång till rättslig prövning, inklusive rättshjälp, rättsmedel, alternativ 
tvistlösning och reparativ rättvisa; 

e) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa en effektiv utbildning av personal, 
inklusive men inte begränsade till jurister, olika typer av domare, fängelsepersonal, 
teckentolkar och polis och fängelsesystem om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 

Frihet och personlig säkerhet (artikel 14) 

16. Konventionsstater bör ge information om följande: 

a) Åtgärder som vidtagits för att upphäva lagstiftning och policies, inklusive lagar 
om psykisk hälsa, rättslig kapacitet och familjerätt och att upphäva praxis som 
möjliggör frihetsberövande av personer med funktionsnedsättning på grund av en 
faktisk eller uppfattad funktionsnedsättning eller på verklig eller upplevd mental 
hälsa, enskilt eller i kombination med andra kriterier, inklusive förmodad farlighet 
för sig själv eller andra eller i behov av vård eller behandling; 

b) Åtgärder som vidtagits för att upphäva lagstiftning eller politik eller upphäva 
praxis som tillåter, kräver eller tolererar ofrivillig eller påtvingad institutionalisering, 
tvångsbehandling, införande av begränsningar eller avskildhet för personer med 
funktionsnedsättning, särskilt för personer med psykosocial funktionsnedsättning. 
Åtgärder som antagits för att införliva i lagstiftningen krav på fritt och informerat 
samtycke av den berörda personen som den styrande standarden för psykiatriska 
tjänster, både för sjukhusvården och öppenvården, däribland i valet mellan 
mottagande av vård och öppenvårdstjänster; 

c) Åtgärder som vidtagits för att se till att personer med funktionsnedsättning har 
tillgång till, på lika villkor som andra, genom att tillhandahålla processuella och 
åldersrelaterade anpassningar, rättsliga förfaranden i samband med bedömningen av 
lagenligheten av deras frihetsberövande; 

d) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning i 
alla rättsliga förfaranden har procedurgarantier på lika villkor som alla andra 
personer; 

e) Åtgärder som vidtagits för att upphäva rättsliga förfaranden enligt vilka personer 
med funktionsnedsättning deklareras "olämpliga att ställas inför rätta", "olämpliga 
att processa", inte kapabla eller befriade från straffrättsligt åtal och / eller ansvar, 
inklusive det som leder till säkerhetsåtgärder och / eller andra former av 
frihetsberövande; 

f) Åtgärder för att främja institutionsavveckling av personer med 
funktionsnedsättning som olagligen eller vilkas frihet har berövats på grund av 



faktiska eller upplevda funktionsnedsättningar eller förmodad farlighet för sig själva 
eller andra, särskilt personer med psykosocial nedsättning; 

g) Åtgärder för att säkerställa att omställningsprogram för personer med 
funktionsnedsättning som har varit i kontakt med brottssystemet inte inkluderar 
ofrivillig eller tvångsmedicinering eller behandling. 

Rätt att inte utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling 
eller bestraffning (artikel 15) 

17. Konventionsstater bör lämna information om följande: 

a) Åtgärder i lag och praxis för att säkerställa att ingen utsätts för tortyr eller grym, 
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, inklusive instanser av 
ofrivillig eller institutionalisering under tvång, användning av isolering eller fysiska, 
kemiska eller mekaniska begränsningar, ofrivillig eller tvångsbehandling, 
sterilisering och kastrering under tvång eller annan icke-konventionell medicinsk 
behandling eller åtgärder, kroppsstraff, elchocksbehandling och ofrivillig eller 
överdriven läkemedelsbehandling; 

b) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att all medicinsk forskning, 
experimentering eller behandling, oavsett om de är offentliga eller privata, görs med 
det fria, i förväg och fullständigt informerat samtycke av personer med 
funktionsnedsättning och för att säkerställa att beslutsfattandet stöds; 

c) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning 
som är frihetsberövade har skäliga levnadsvillkor, tillgänglighet och skälig 
anpassning som en åtgärd för att förhindra misshandel eller tortyr; 

d) Åtgärder som vidtagits för en effektiv nationell mekanism för att förebygga tortyr 
ska vara på plats och ha mandat att övervaka alla områden där personer med 
funktionsnedsättning kan berövas frihet, inklusive bostäder och alla 
bostadsfaciliteter. I den utsträckning den nationella mekanismens 
övervakningsverksamhet är köns och åldersrelaterad; 

e) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att handlingar av misshandel eller tortyr 
undersöks och i förekommande fall förövarna åtalas och att de som utsätts för 
sådana handlingar får rättvis och adekvat ersättning, skadestånd och rehabilitering; 

f) Åtgärder som vidtagits för att regelbundet och effektivt utbilda personal som 
arbetar för och med personer med funktionsnedsättning, inklusive personal inom 
psykiatrin, om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, inklusive deras 
rätt till fysisk och personlig integritet. I den utsträckning utbildningsåtgärder eller 
verksamhet för att öka medvetenheten i denna fråga har nått ut till 
familjemedlemmar, vårdgivare och samhället. 

Rätt att inte utsättas för utnyttjande, våld eller övergrepp (artikel 16) 



18. Konventionsstater bör ge information om följande: 

a) Åtgärder, inklusive politik och program, antagna för att skydda sig från och 
reagera på alla former av utnyttjande, våld och övergrepp av personer med 
funktionsnedsättning, med hänsyn till ålder, kön och funktionsnedsättning. I den 
utsträckning funktionshinder integreras i alla befintliga lagar, policies och strategier 
för dessa ändamål och i vilken omfattning köns- och funktionshinderrelaterat våld 
tas upp; 

b) Åtgärder som är köns- och åldersrelaterade och som vidtagits för att förhindra 
exploatering, våld eller övergrepp på personer med funktionsnedsättning, särskilt 
kvinnor och barn med funktionsnedsättning och de som är mest marginaliserade 
inom den offentliga och privata sfären, som till exempel att öka medvetenheten om 
tillgänglighet, utbildning och informationskampanjer, utbildning om 
brottsbekämpning och andra tjänstemän samt utveckling av det sociala stödet för 
tjänster och nätverk; 

c) Åtgärder som vidtagits för att tidigt identifiera förekomsten av utnyttjande, våld 
eller missbruk av personer med funktionsnedsättning, information i tillgängliga 
format, hjälp och stöd till personer med funktionsnedsättning om hur man ska 
erkänna och rapportera sådana fall och för att säkerställa tillgängligheten och 
tillgång till stöd till dem som utsätts för exploatering, våld eller övergrepp, inklusive 
tillgängliga skydd. I vilken  dessa åtgärder är individualiserade och är köns- och 
åldersrelaterade; 

d) Åtgärder som vidtagits för att effektivt undersöka, genom ändamålsenliga 
resurser och tillgängliga mekanismer för klagomål, fall av utnyttjande, våld eller 
missbruk av personer med funktionsnedsättning och, i förekommande fall, att åtala 
förövare och tillhandahålla köns- och åldersrelaterad fysisk, kognitiv och 
psykologisk återhämtning, rehabilitering och sociala tjänster och program för 
återintegrering för dem som utsätts för exploatering, våld eller övergrepp; 

e) Andelen personer som utsätts för fysiska eller sexuella trakasserier, fördelade på 
kön, ålder, funktionsnedsättning och plats där det inträffat under de senaste tolv 
månaderna; 

f) Åtgärder som vidtagits bland familjemedlemmar till personer med 
funktionsnedsättning, vårdgivare, vårdpersonal och annan personal för att känna 
igen alla former av utnyttjande, våld och missbruk för att undvika och förebygga 
dess förekomst och utveckla protokoll om identifiering och hänvisning av personer 
med funktionsnedsättning som utsatts för utnyttjande och missbruk; 

g) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att oberoende övervakningsmyndigheter 
som avses i artikel 16.3 är etablerade och resursstarka för att utföra sitt mandat. 

Skydd för den personliga integriteten (artikel 17) 



19. Konventionsstater bör tillhandahålla information om åtgärder som vidtagits för 
att skydda den fysiska och mentala integriteten hos personer med 
funktionsnedsättning på samma sätt som andra, särskilt när det gäller medicinsk 
eller annan behandling utan personens fria och informerade samtycke, inklusive 
ofrivillig institutionalisering, påtvingad sterilisering och tvångsaborter, för kvinnor 
och flickor med funktionsnedsättning. 

Rätt till fri rörlighet och till ett medborgarskap (artikel 18) 

20. Konventionsstater bör lämna information om följande: 

a) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning, 
på lika villkor med andra, har rätt att förvärva eller ändra nationalitet och inte 
berövas det på grund av funktionsnedsättning och utöva sin fria rörlighet, inklusive 
deras rätt att välja bostad och att komma in i sitt land eller lämna något land; 

b) Åtgärder som vidtagits för att upphäva diskriminering på grund av. 
funktionsnedsättning i lag och praxis och att säkerställa att personer med 
funktionsnedsättning behandlas lika vad gäller formaliteter och förfaranden rörande 
migration, asyl, utfärdande av pass och inrese- och uppehållstillstånd; 

c) Åtgärder som vidtagits för att garantera att migranter, flyktingar och asylsökande 
med funktionsnedsättning får lämpligt stöd och skälig anpassning vid 
invandringsförfaranden; 

d) Åtgärder som vidtagits för att garantera att personer med funktionsnedsättning 
som bor i avlägsna och landsbygdsområden och de som fortfarande lever på 
institutioner dokumenteras och har identitetskort; 

e) Åtgärder som vidtagits för att se till att alla nyfödda barn med 
funktionsnedsättning är registrerade vid födseln och fått namn och medborgarskap. I 
den utsträckning födelsekontrollsystemet har skäliga resurser för att säkerställa en 
tidig registrering av barn med funktionsnedsättning, särskilt barn som bor i avlägsna 
och landsbygdsområden, i situationer med intern tvångsförflyttning eller boende i 
flyktingläger; 

f) Åtgärder som vidtagits för att informera och stödja föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning om deras barns rätt att registreras efter födseln, att förvärva ett 
medborgarskap och att känna till och vårdas av föräldrar. 

Rätt att leva självständigt och att delta i samhället (artikel 19) 

21. Konventionsstater bör ge information om följande: 

a) Lagstiftningsåtgärder som vidtagits för erkännande av rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning, oavsett ålder, kön och funktionsnedsättning, att välja 



bosättningsort och med vilka de vill bo och ha tillgång till socialt stöd och säkerhet, 
baserat på individuella krav; 

b) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att alla personer med 
funktionsnedsättning upprätthåller sin självständighet och självbestämmande vid 
valet av bostadsort och var och med vilka de bor, inte är skyldiga att leva i ett visst 
boende och fatta egna beslut om alternativ för inkluderande boende i lokalsamhället; 

c) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning, 
oavsett bostadsort, har tillgång till en rad tjänster inom hemmet, bostads- och andra 
samhällsstöd, inklusive personlig assistans, som styrs och förvaltas av dem 
(oberoende levnadssystem) och tar hänsyn till deras individuella krav och 
preferenser; 

d) Åtgärder för att öka medvetenheten om personer med funktionsnedsättning om 
tillgången till stöd och tjänster för att leva självständigt, som är ålders-, köns- och 
funktionshinderrelaterade; 

e) Åtgärder som vidtagits så att alla åtgärder som vidtagits under finansiella krisår 
inte på ett oproportionerligt sätt påverkar personer med funktionsnedsättning och 
för att förhindra att sådana åtgärder leder till minskning av samhällsbaserade 
vårdenheter och socialt stöd till personer med funktionsnedsättning och därigenom 
minska deras förmåga att leva självständigt och vara med i samhället eller exponera 
dem för isolering eller segregering; 

f) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att allmänna samhällsbaserade 
vårdtjänster  och anläggningar som tillhandahålls allmänheten, inklusive bostäder, är 
tillgängliga, prisvärda och tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, 
avseende deras personliga krav och är köns-, ålders- och funktionshinderrelaterade; 

g) Åtgärder som vidtagits för att inkludera personer med funktionsnedsättning och 
deras intresseorganisationer i utformning, genomförande, övervakning och 
utvärdering av politik för tillhandahållande av samhällsbaserade tjänster på lika 
villkor med andra; 

h) Strategier för avveckling av institutioner och planer med baslinjer, indikatorer, 
mål, riktmärken, tidsramar och tillräckliga budgetanslag som antagits och 
genomförts. I den utsträckning dessa strategier och planer är hållbara och integrerar 
det mänskliga rättighetsbaserade synsättet på funktionsnedsättning, och ser till att 
ingen är tvungna att leva i eller återvända till institutioner av något slag på grund av 
sin funktionsnedsättning och involverar personer med funktionsnedsättning helt och 
fullt  genom sina organisationer i dessa strategiers och planers utformning och 
genomförande; 

(i) Åtgärder som vidtagits för att omskola personal från långtidsboenden på 
institutioner innan de arbetar i samhällsbaserade tjänster; 



j) Data som illustrerar ansträngningarna och de åtgärder som vidtagits för att flytta 
från institutioner till boende och vård och individualiserad personlig social trygghet 
och stöd inom lokalsamhället, uppdelat i bland annat kön och ålder. I den 
utsträckning personer med funktionsnedsättning, oavsett bostadsort, uppfattar att de 
har tillräcklig förmåga att själv och därigenom välja, har kontroll över viktiga val när 
det gäller sitt dagliga liv. 

Personlig rörlighet (artikel 20) 

22. Konventionsstater bör lämna information om följande: 

a) Åtgärder som vidtagits, inbegripet genom offentlig upphandling, för att 
säkerställa att personer med funktionsnedsättning har tillgång till nödvändiga 
personliga rörelsehjälpmedel, utrustning och annan hjälpmedelsteknik och former av 
assistans och annan personlig service som är prisvärda, av godtagbar kvalitet, 
baserade på universell utformning och reagerar på individuella krav och som 
förbättrar personers med funktionsnedsättning självständighet; 

b) Åtgärder som vidtagits för att uppmuntra enheter som forskar, utvecklar, 
utformar och producerar rörelsehjälpmedel, utrustning och annan hjälpteknik för att 
beakta alla aspekter av rörlighet för personer med funktionsnedsättning; 

c) Åtgärder som vidtagits för att ge utbildning åt personer med 
funktionsnedsättning, inklusive barn och specialiserad personal, om 
rörlighetskunskaper; 

d) Procentandelen av den offentliga budgeten för att stödja personer med 
funktionsnedsättning för att få hjälpmedel för mobilitet, apparater och annan 
hjälpteknik för att ge möjlighet att utföra spontan och oberoende rörlighet. 

Yttrandefrihet och åsiktsfrihet samt tillgång till information (artikel 21) 

23. Konventionsstater bör ge information om följande: 

a) Lagar och andra åtgärder som vidtagits för att säkerställa att personer med 
funktionsnedsättning kan utöva sin rätt till yttrandefrihet och åsiktsfrihet på lika 
villkor som andra genom alla former av kommunikation efter eget val; 

b) Lagstiftnings- och andra åtgärder som vidtagits för att säkerställa att information 
till allmänheten är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning i tillgängliga 
format och tekniker som är lämpliga för olika typer av funktionsnedsättning i tid och 
utan extra kostnad; 

c) Lagstiftning och andra åtgärder som vidtagits för att säkerställa att privata enheter 
som tillhandahåller tjänster till allmänheten och massmedier som tillhandahåller 
information, inklusive via Internet, gör det i tillgängliga former och format för alla 
personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att säkerställa 



användningen av och överensstämmelse med de senaste standarderna för 
tillgängligheten på webben; 

d) Åtgärder som vidtagits för att erkänna teckenspråk som officiellt språk, och 
antagna åtgärder, inklusive budgetanslag, för att främja inlärning av teckenspråk, 
tillgång till kvalificerade teckenspråkstolkar och användningen av teckenspråk inom 
alla områden, särskilt i utbildning, på arbetsplatsen och i samhället; 

(e) Andelen offentliga webbplatser som överensstämmer med de senaste riktlinjerna 
för webbtillgänglighet; 

(f) Andelen första gången (live) sändningar (timmar) och procentandel av repriser 
(timmar) på publika tv-kanaler, privata kanaler och webbplattformar som är 
försedda med tolkning / syntolkning av kvalitet. 

Respekt för privatlivet (artikel 22) 

24. Konventionsstater bör lämna information om följande: 

a) Åtgärder som vidtagits för att skydda rätten för alla personer med 
funktionsnedsättning att respektera integritet, familjeliv, korrespondens, ära och 
rykte på lika villkor som andra, oavsett funktionsnedsättning, kön, ålder, bostadsort 
eller levnadssätt; 

b) Åtgärder som vidtagits, inklusive lämpliga och tillgängliga mekanismer och 
förfaranden för klagomål, vid godtycklig och / eller olaglig inverkan på rätten till 
privatliv för personer med funktionsnedsättning och effektiva och tillgängliga 
rättsmedel vid överträdelser av rätten till privatliv; 

c) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att tjänsteleverantörer, yrkesmässiga 
omsorgsgivare och annan person som stöder personer med funktionsnedsättning är 
medvetna om och på rätt sätt utbildade i rätten för personer med 
funktionsnedsättning till privatliv och familjeliv för att undvika godtycklig 
inblandning och för att säkerställa ansvar enligt en etisk uppförandekod; 

d) Åtgärder som vidtagits för att skydda integriteten för personuppgifter, 
digitaliserade databaser och register över personer med funktionsnedsättning för 
olaglig och godtycklig inblandning, inklusive hälsoprogram och 
rehabiliteringsrelaterad information, oavsett bostadsort. 

Respekt för hem och familj (artikel 23) 

25. Konventionsstater bör ge information om följande: 

a) Lagstiftning och andra åtgärder som vidtagits för att säkerställa att alla personer 
med funktionsnedsättning utövar sina rättigheter vad gäller äktenskap, familj, 



föräldraskap och relationer, utan diskriminering, på lika villkor med andra och på 
grund av sitt fria och fullständiga samtycke; 

b) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa rätten för alla personer med 
funktionsnedsättning som är i giftasvuxen ålder att gifta sig och att hitta en familj på 
lika villkor som andra på grund av sitt fria och fulla samtycke; 

c) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att information om sexuella och 
reproduktiva hälso- och sjukvårdstjänster tillhandahålls personer med 
funktionsnedsättning i tillgängliga format och respekt för sin integritet och åtgärder 
som vidtagits för att säkerställa effektiv tillgång till information om sexuell och 
reproduktiv hälsa, och huruvida sådana åtgärder innefattar tillhandahållande av 
stöd som är nödvändigt för att utöva rättigheter i samband med respekten för 
familjen, tillgång till familjeplanering, assisterande reproduktion, adoption eller 
främjande av program. Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att vårdpersonal 
och andra yrkesverksamma och personer till stöd för personer med 
funktionsnedsättning regelbundet och korrekt utbildas och har fingertoppskänsla i 
sådana frågor; 

d) Åtgärder som vidtagits för att skydda personer med funktionsnedsättning, 
inklusive barn, för att upprätthålla fertiliteten, bland annat genom förbud mot 
tvångs- och ofrivillig sterilisering och aborter, särskilt kvinnor och flickor med 
funktionsnedsättning, och personer som fortfarande är under förmyndarskap eller 
andra alternativa beslutfattande arrangemang; 

e) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning 
utövar sina rättigheter och ansvar när det gäller förmynderskap, adoption av barn 
eller liknande institutioner på lika villkor som andra och att barnets bästa i alla fall är 
av största vikt; 

f) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att föräldrar med funktionsnedsättning 
som begär det får tillräckligt stöd i sitt barnuppfödningsansvar, däribland tillgängligt 
och inkluderat samhällsstöd; 

g) Åtgärder som vidtagits för att tillhandahålla en rad tjänster inom hemmet, 
bostads- och samhällsbaserad service och stöd av kvalitet, till fäder, mödrar och 
familjer för barn med funktionsnedsättning, för att förhindra att barn med 
funktionsnedsättning göms undan, överges, försummas eller segregeras; 

h) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att inget barn skiljs från sina föräldrar på 
grund av funktionsnedsättning hos antingen barnet eller en eller båda föräldrarna. 

i) Åtgärder som vidtagits för att förhindra institutionalisering av barn med 
funktionsnedsättning vars föräldrar inte kan ta hand om dem och ge dem alternativ 
vård inom den utvidgade familjen eller, när det inte är möjligt med placering i 
familjeliknande miljö i samhället. I den utsträckning strategier och program för 
avveckling av institutioner med utgångsindikatorer, riktmärken och tidsramar har 



antagits med adekvat stöd för barn med funktionsnedsättning att utöva sin rätt till 
familjeliv. 

Utbildning (art 24) 

26. Konventionsstater bör ge information om följande: 

a) Åtgärder för att säkerställa att lagar om utbildning ger en inkluderande och 
kvalitetsutbildning med tydlig förståelse för inkluderande utbildning, inklusive en 
materiell och verkställbar rätt till inkluderande utbildning för alla personer med 
funktionsnedsättning, en uttrycklig "icke-avfärdande" -klausul för alla skolor och 
rätten att bli försedd med skälig anpassning. Åtgärder som vidtagits för att 
säkerställa att effektiva åtgärder vidtas vid uteslutning från utbildning på grund av 
funktionsnedsättning; 

b) Förekomsten av en progressiv och övergripande politik för att omvandla 
utbildningssystemet och en strategi för att genomföra inkluderande utbildning som 
överenskommits av berörda departement och med tillräckliga budgetanslag för att 
skapa nödvändiga förutsättningar för att det ska kunna uppnås, utan diskriminering 
och på grund av lika möjligheter, i enlighet med konventionen. I den utsträckning 
personer med funktionsnedsättning, genom sina intresseorganisationer, är 
meningsfullt involverade i utformningen, genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av en sådan strategi; 

c) Åtgärder för att möjliggöra för alla barn med funktionsnedsättning att delta i 
inkluderande utbildning, nämligen att minska antalet barn med 
funktionsnedsättning som inte går i skolan, som går i segregerade skolor eller går i 
skolan på deltid och åtgärder för att öka antalet barn med funktionsnedsättning som 
deltar i allmänna förskolan, grundskolan och gymnasieskolan på grund av 
tillgängliga läroplaner, fysisk tillgänglighet och tillgängliga medel och 
kommunikationsmedel; 

d) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att ansvaret för genomförande och 
utvärdering av utbildningspolitiken för personer med funktionsnedsättning faller 
under utbildningsdepartementet; 

e) Uppgifter om åtgärder för positiv särbehandling för att genomföra rätten till 
inkluderande utbildning för personer med funktionsnedsättning; 

f) Antalet och andelen inkluderande utbildningar som är tillgängliga för personer 
med funktionsnedsättning, inklusive tillgängliga läroplaner, fysiskt tillgängliga och 
tillgängliga medel och kommunikationsmetoder; 

g) Antalet och andelen studenter med funktionsnedsättning som kvarstår i 
segregerade miljöer och för dem som överförs från segregerade miljöer till allmänna 
inkluderande utbildningar med adekvat individuellt stöd; 



(h) Antalet och andelen elever med funktionsnedsättning i jämförelse med den totala 
studentpopulationen som är inskrivna i ordinarie inkluderande utbildningar som har 
fullgjort grundskolan och procenttalet och andelen elever med funktionsnedsättning 
i jämförelse med den totala studentpopulationen som är inskrivna i gymnasial och 
högre utbildning. Andelen som faller ifrån för elever med funktionsnedsättning 
jämfört med den totala studentpopulationen i grundskola, gymnasieutbildning och 
högre utbildning. Andelen kvinnor och flickor med funktionsnedsättning som har 
tillgång till alla nivåer av utbildning och yrkesutbildning; 

(i) Andelen skolor med tillgång till elektricitet, Internet för pedagogiska ändamål, 
datorer för pedagogiska ändamål, anpassad infrastruktur och material för studenter 
med funktionsnedsättning, enkla sanitära anläggningar separata för män och 
kvinnor och enkla möjligheter att tvätta händerna (i enlighet med vatten, renhållning 
och hygien för alla indikatordefinitioner); 

j) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning 
inte är uteslutna från det ordinarie utbildningssystemet på grund av 
funktionsnedsättning och att barn med funktionsnedsättning inte är undantagna från 
grundskoleutbildning eller gymnasieutbildning på grund av funktionsnedsättning; 

k) Åtgärder som vidtagits för att avbryta bedömningar av personer med 
funktionsnedsättning som är baserade på funktionsnedsättningar för att anvisa 
skolor och i stället för i ett tidigt skede identifiera behovet av stöd till personer med 
funktionsnedsättning för att effektivt kunna delta i ordinarie, inkluderande 
utbildningar; 

l) Åtgärder för att se till att personer med funktionsnedsättning får tillgång till en 
inkluderande och kostnadsfri förskole-, grund- och gymnasieutbildning av kvalitet 
på lika villkor som andra i de samhällen där de bor; 

m) Lagstiftning och andra åtgärder som vidtagits för att säkerställa att skälig 
anpassning  tillhandahålls personer med funktionsnedsättning; 

n) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att studenter med funktionsnedsättning 
har tillgång till det stöd de behöver inom det reguljära utbildningssystemet, 
inklusive genom en individuell stödplan, som vederbörligen beaktar deras 
synpunkter, vilja och preferenser samt åtgärder för att underlätta deras effektiva 
utbildning, särskilt för personer som behöver extra stöd; 

o) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa en tidig identifiering av personer med 
funktionsnedsättning och deras utbildning och språkliga / kommunikationskrav, i 
linje med det mänskliga rättighetsbaserade synsättet på funktionsnedsättning och på 
ett icke-diskriminerande sätt; 

p) Åtgärder som vidtagits för att underlätta lärande av punktskrift, annan alternativ 
skrift, förstorande och alternativa former, medel och format för kommunikation, tal 



och muntliga färdigheter, rörelse- och orienteringsförmåga samt åtgärder som 
underlättar kamratstöd och mentorskap; 

q) Åtgärder som vidtagits för att underlätta, från och med tidig barndom, att lära sig 
teckenspråk och främja den döva gemenskapens språkliga identitet; 

(r) Åtgärder som vidtas för att säkerställa att utbildning av personer, särskilt barn, 
som är blinda, döva eller dövblinda, levereras på de mest lämpliga språken och 
sätten och kommunikationsmedlen för individen och i miljöer som maximerar 
akademisk och social utveckling; 

s) Åtgärder för att säkerställa program för alla lärare och skolpersonal, inklusive 
lärarassistenter och specialiserad stödpersonal, både inom den offentliga och privata 
sektorn för att stödja utvecklingen av inkluderande utbildning; 

(t) Andelen lärare från reguljär och specialutbildning utbildad i inkluderande 
utbildning; 

u) Åtgärder som vidtagits, inklusive åtgärder för positiv särbehandling, för att 
anställa lärare, inklusive lärare med funktionsnedsättning, som är kvalificerade på 
teckenspråk och/eller punktskrift i det reguljära utbildningssystemet; 

v) Lagstiftnings- och politiska åtgärder, inklusive fördelning av budget och 
tillhandahållande av skälig anpassning, för att säkerställa att personer med 
funktionsnedsättning har effektiv tillgång till allmän högskoleutbildning, 
yrkesutbildning, vuxenutbildning och livslångt lärande utan diskriminering och på 
lika villkor med andra. 

Hälsa (art 25) 

27. Konventionsstater bör lämna information om följande: 

a) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att alla personer med 
funktionsnedsättning har lika tillgång till prisvärda, tillgängliga, kvalitets- och 
kulturkänsliga hälso- och sjukvårdstjänster, anpassad hjälpmedelsteknik, i privata 
och offentliga miljöer, inklusive inom sexuella områden och reproduktiv hälsa och 
psykisk hälsa och psykosocialt stöd; 

b) Lagstiftning och andra åtgärder för att säkerställa att all information om hälso- och 
sjukvårdstjänster, interventioner och behandlingar och hälsofrämjande initiativ, 
inklusive hälsokampanjer för allmänheten, erkänner kraven på och är tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättning, i olika format och språk; 

c) Budgetanslag för att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvårdstjänster och 
faciliteter i procent av den allmänna hälsobudgeten, uppdelad i landsbygdsområden 
och stadsområden; 



d) Åtgärder för att säkerställa att hälsovårdstjänster, tidiga identifierings- och 
interventionsprogram finns tillgängliga och lämpliga för att förebygga och minimera 
framväxten av sekundära funktionsnedsättningar, särskilt med hänsyn till barn, 
kvinnor och äldre, även på landsbygden; 

e) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att alla personer med 
funktionsnedsättning, särskilt kvinnor och flickor med funktionsnedsättning, har 
tillgång till hela utbudet av hälso- och rehabiliteringstjänster i sina egna samhällen, 
inklusive landsbygdsområden; 

f) Lagar och andra åtgärder som vidtagits för att säkerställa att alla 
hälsovårdstjänster och behandlingar, särskilt sexuella och reproduktiva hälso- och 
sjukvårdstjänster, ges till personer med funktionsnedsättning på grund av sitt fria 
och informerade samtycke; 

g) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att det mänskliga rättighetsbaserade 
synsättet på funktionsnedsättning och respekten för att funktionshindrades 
värdighet, autonomi och krav ingår i utbildningsläroplanen för all vårdpersonal och 
hälso- och sjukvårdspersonal, däribland folkhälsoarbetare, och i de etiska normerna 
för offentlig och privat hälso- och sjukvård, inom hela konventionsstatens område; 

h) Åtgärder som vidtagits för att skydda mot diskriminering på grund av 
funktionsnedsättning vid tillgång till sjukförsäkring, livförsäkring och någon annan 
försäkring; 

i) Åtgärder som vidtagits för att förhindra diskriminerande avslag på hälso- och 
sjukvårdstjänster på grund av funktionsnedsättning. Åtgärder för att se till att äldre 
personer med funktionsnedsättning inte diskrimineras för att få tillgång till 
åldersrelaterad hälso- och sjukvård. Åtgärder som vidtagits för att se till att kvinnor 
med funktionsnedsättning har lika tillgång till information om sexuell och 
reproduktiv hälsa som kvinnor utan funktionsnedsättning. 

Habilitering och rehabilitering (art 26) 

28. Konventionsstater bör ge information om följande: 

a) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att habilitering och rehabiliteringstjänster 
och program för personer med funktionsnedsättning är utformade och genomförda 
för att uppnå och vidmakthålla största möjliga oberoende, full fysisk, mental, social 
och yrkesmässig förmåga samt fullt inkluderande och deltagande i livets alla 
aspekter. I utsträckning dessa tjänster och program utformas och genomförs, med 
beaktande av det mänskliga rättighetsbaserade synsättet på funktionshinder; tidiga 
och tvärvetenskapliga insatser; integrerade ålders- och genusperspektiv och 
kamratstöd; är prisvärda och tillgängliga och inkluderar r anpassad 
hjälpmedelsteknik; 



b) Åtgärder och förfaranden som antagits för att säkerställa att personer med 
funktionsnedsättning i habilitering och rehabiliteringstjänster och -program är 
tillgängliga, heltäckande, sektorsövergripande och baserade på mänskliga 
rättigheter. Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att programmen är frivilliga och 
utformade i nära samarbete med organisationer som företräder personer med 
funktionsnedsättning; 

c) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att rehabilitering och habiliteringstjänster 
och -program tillhandahålls så nära samhället som möjligt, även på 
landsbygden. Antalet och procenten av lokalbaserade möjligheter till habilitering och 
rehabilitering i lokalsamhället för personer med funktionsnedsättning; 

d) Åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att den mänskliga rättighetsbaserade 
synen på funktionshinder införlivas i utbildningsplaner och riktlinjer för 
yrkesverksamma och personal som arbetar med habiliterings- och 
rehabiliteringsprogram för personer med funktionsnedsättning; 

e) Åtgärder som vidtagits för att främja tillgången, kunskapen och användningen av 
hjälpmedel och modern teknik, utformad för personer med funktionsnedsättning i 
fråga om habilitering och rehabilitering, däribland genom internationellt samarbete; 

f) Antalet och andelen personer med funktionsnedsättning som anser att 
rehabiliteringsinitiativen är sektorsövergripande och av tillräcklig god kvalitet. 

Arbete och sysselsättning (artikel 27) 

29. Konventionsstater bör ge information om följande: 

a) Åtgärder som vidtagits, inklusive åtgärder för positiv särbehandling i syfte att 
erkänna och säkerställa, i lagstiftning och i praktiken, att personer med 
funktionsnedsättning utövar sin rätt att fritt välja eller acceptera arbete i 
arbetsmiljöer som främjar integration och är tillgänglig för dem, särskilt  rätten att 
fritt välja arbete på arbetsmarknaden; 

b) I den utsträckning personer med funktionsnedsättning genom sina 
intresseorganisationer har varit aktivt involverade i utformningen och 
genomförandet av politik och program som främjar dess integration på den öppna 
arbetsmarknaden; 

c) Åtgärder som vidtas för att erbjuda personer med funktionsnedsättning 
arbetsmöjligheter bort från skyddade verkstäder och för att se till att personer med 
funktionsnedsättning som fortfarande arbetar i sådana inställningar har rättvisa 
arbetsvillkor, inklusive lika lön för lika arbete; 

d) Åtgärder som vidtagits för att skydda personer med funktionsnedsättning mot 
diskriminering av, särskilt kvinnor med funktionsnedsättning, i alla former av 
yrkesverksamhet, däribland rekrytering, anställning och sysselsättning, bibehållande 



av anställning och befordran. Inklusive sysselsättning i den offentliga sektorn, och i 
någon form av fritt vald anställning och åtgärder som antagits för att erkänna 
personers med funktionsnedsättning rätt att arbeta på lika villkor som andra, särskilt 
rätten till lika lön för lika arbete; 

e) Åtgärder som vidtagits för att garantera lika, rättvisa och gynnsamma 
arbetsvillkor för personer med funktionsnedsättning, särskilt kvinnor med 
funktionsnedsättning, inklusive lika möjligheter och lika lön för lika arbete, säkra och 
hälsosamma arbetsförhållanden, inklusive skydd mot trakasserier och prövning av 
klagomål; 

f) Mekanismer och rutiner för personer med funktionsnedsättning för att hantera 
diskriminering i alla frågor som rör anställning och arbetsvillkor. Statistiska 
uppgifter om antalet klagomål och dess resultat; 

g) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning 
kan utöva sina arbets- och fackliga rättigheter på lika villkor som andra; 

h) Lagstiftnings-, budget-, administrativa och andra åtgärder som vidtagits för att 
säkerställa att personer med funktionsnedsättning har effektiv tillgång till allmänna 
tekniska och yrkesvägledande program, arbetsförmedling och yrkes- och fortsatt 
utbildning; 

i) Åtgärder som vidtagits för att främja sysselsättningsmöjligheter och 
karriärutveckling för personer med funktionsnedsättning på den öppna 
arbetsmarknaden, särskilt kvinnor med funktionsnedsättning, och stöd för att hitta, 
erhålla, behålla och återvända till anställning. Åtgärder som vidtagits och dess 
inverkan för att underlätta återanställning av personer med funktionsnedsättning 
som har blivit överflödiga till följd av privatisering, nedskärning och / eller 
ekonomisk omstrukturering av offentliga och privata företag; 

j) Åtgärder som vidtagits för att främja program för egen räkning och 
egenföretagande och för att främja företagande; 

k) Data fördelade på kön rörande sysselsättning av personer med 
funktionsnedsättning i den offentliga sektorn; 

l) Effekter av åtgärder, inbegripet åtgärder för positiv särbehandling, för att främja 
sysselsättning av personer med funktionsnedsättning inom den privata sektorn; 

m) Åtgärder för att säkerställa att skälig anpassning tillhandahålls personer med 
funktionsnedsättning på arbetsplatsen, att regelbunden utbildning om skälig 
anpassning är tillgängligt för arbetsgivare och anställda utan funktionsnedsättning 
och att sanktioner finns på plats vid avslag på skälig anpassning; 

n) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning, 
inklusive personer som förvärvar funktionsnedsättning på arbetet, har tillgång till 



yrkesmässig och professionell rehabilitering och program för att bibehålla och återgå 
till arbetet; 

o) Statistiska data, fördelade på kön, på anställning, både inom den offentliga och 
privata sektorn, av den ekonomiskt aktiva befolkningen med funktionsnedsättning i 
förhållande till den totala ekonomiskt aktiva befolkningen, uppdelad efter kön, typ 
av arbete och andra relevanta faktorer jämfört med sysselsättningsgraden för män 
och kvinnor utan funktionsnedsättning; 

(p) Den genomsnittliga timinkomsten för kvinnliga och manliga anställda, per yrke, 
åldersgrupp och personer med funktionsnedsättning; 

(q) Arbetslöshetstalet, efter kön, åldersgrupp och personer med 
funktionsnedsättning; 

r) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning 
inte utsätts för tvångsarbete, utnyttjande eller slaveri, inklusive insatser för att öka 
medvetenheten, övervakning och klagomekanismer. 

Tillfredsställande levnadsstandard och social trygghet (artikel 28) 

30. Konventionsstater bör ge information om följande: 

a) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning, 
särskilt kvinnor och barn med funktionsnedsättning, har tillgång till funktionella, 
tillgängliga och prisvärda sociala program och tjänster, inklusive tillräckligt med 
mat, kläder och bostäder på lika villkor som andra; 

b) Garantier för att de åtgärder som vidtagits under ekonomiska kristider inte har 
negativ och diskriminerande inverkan på personer med funktionsnedsättning, 
särskilt kvinnor, barn, äldre personer med funktionsnedsättning och personer med 
funktionsnedsättning som bor i låginkomstnivå hushåll eller deras förmåga att få 
tillgång till vanliga och specifika sociala program för sina funktionsnedsättningar; 

c) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att urvalskriterierna och nivån på stöd 
till personer med funktionsnedsättning i sociala program som är 
funktionshinderspecifika och för och som är förenliga med det mänskliga 
rättighetsbaserade synsättet, bland annat genom att ta hänsyn till hinder som 
personer med funktionsnedsättning möter och extra kostnader relaterade till 
funktionsnedsättning; 

d) Rättsliga eller politiska åtgärder eller föreskrifter som trätt i kraft för att säkerställa 
att ekonomiska rättigheter och fördelning för personer med funktionsnedsättning 
betalas direkt till dem; 

e) Andelen personer som lever på mindre än 50 procent av medianinkomsten, efter 
ålder, kön och personer med funktionsnedsättning; 



f) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning 
har full tillgång (fysisk och vad gäller information) till sociala skyddsprogram som är 
funktionshinder specifika och för alla. Åtgärder som vidtagits för att öka 
medvetenheten om förekomsten av sådana program; 

g) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att vatten- och sanitetsanläggningar i 
offentliga utrymmen är tillgängliga och fullt tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning; 

h) Socialförsäkringsbudgeten som fördelats till personer med funktionsnedsättning i 
enlighet med konventionen i procent av den totala socialförsäkringsbudgeten; 

i) Åtgärder som specifikt handlar om frågor om funktionsnedsättning och integrera 
funktionshinder i planeringen av ett socialt grundskydd; 

j) Andelen av befolkning som omfattas av socialförsäkringsgolv/ -system, uppdelade 
efter kön, och särskiljt barn, arbetslösa, äldre, personer med funktionsnedsättning, 
gravida / nyfödda, arbetsskadade, fattiga och utsatta; 

k) Åtgärder för att säkerställa att funktionshinder integreras i strategier för att 
minska fattigdomen, inklusive särskilda åtgärder för personer med 
funktionsnedsättning, särskilt för kvinnor, flickor och äldre; 

l) Åtgärder som vidtagits för att garantera tillgång till personer med 
funktionsnedsättning, inklusive de som är särskilt utestängda, såsom 
ursprungsbefolkningar, invandrare, personer som lever i fattigdom och på 
landsbygden, socialförsäkringsprogram, särskilt fattigdomsbekämpningsprogram 
och strategier som är relaterade till kön och ålder och som täcker extra kostnader för 
funktionsnedsättning; 

m) Åtgärder som vidtagits och budgetar som är avsedda för att säkerställa att 
assistans och stöd till personer med funktionsnedsättning inbegriper adekvat 
utbildning, rådgivning, ekonomiskt bistånd, inklusive kontant- och annan form av 
överföringar, och avlastningsvård och underlättande av självständigt boende i 
samhället; 

n) Åtgärder för att garantera tillgång för personer med funktionsnedsättning till 
offentliga bostadsprogram, inklusive upphandling som uppfyller 
tillgänglighetsstandarder och principerna för universell utformning; 

o) Åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning har tillgång till 
både pensionsgrundande och icke-pensionsgrundande ersättningar och program för 
personer med funktionsnedsättning. 

Deltagande i det politiska och offentliga livet (artikel 29) 

31. Konventionsstater bör lämna information om följande: 



(a) Andelen av befolkningen som anser att beslutsfattandet är inkluderande och 
lyhörd, efter kön, ålder, funktionsnedsättning och befolkningsgrupp; 

b) Lagar och andra åtgärder för att garantera politiska rättigheter för personers med 
funktionsnedsättning,  särskilt personer med psykosocial eller intellektuell 
funktionsnedsättning, särskilt genom att ta bort eventuella restriktioner för 
utövandet av politiska rättigheter, i lag eller i praktiken; 

c) Proportionerna av ståndpunkter i offentliga institutioner (nationella och lokala 
lagstiftare, offentliga tjänster och rättsväsende), uppdelade efter åldersgrupp, kön, 
funktionshindrade och befolkningsgrupper och hur detta jämförs med nationella 
utdelningar; 

d) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa rätten för alla personer med 
funktionsnedsättning att rösta genom hemlig omröstning på egen hand eller att 
biträdas av en person efter eget val och med full respekt för deras fria uttryck för 
vilja; 

e) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa full tillgänglighet av 
omröstningsförfaranden, omröstningsmiljö, anläggningar och material; 

f) Åtgärder som vidtagits, inklusive åtgärder för positiv särbehandling, för personer 
med funktionsnedsättning att för val, vara valvalda, väljas och effektivt inneha 
poster och utföra offentliga funktioner på alla nivåer i regeringen; 

g) Åtgärder som vidtagits för att främja och uppmuntra meningsfullt deltagande av 
alla personer med funktionsnedsättning, särskilt kvinnor och barn med 
funktionsnedsättning, utan diskriminering och på lika villkor som andra, i 
beslutsprocesser i offentliga frågor, på nationella, regionala och. lokala nivåer, bland 
annat genom att se till att sådana processer är tillgängliga och inkluderande; 

h) Åtgärder som vidtagits för att främja deltagande av personer med 
funktionsnedsättning i icke-statliga organisationer och föreningar som berörs av 
landets offentliga och politisk liv och i politiska partiers verksamhet och 
administration; 

(i) Stöd till personer med funktionsnedsättning för etablering och upprätthållande  
av organisationer som företräder sina rättigheter och intressen på lokal, regional, 
nationell och internationell nivå. 

Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott (artikel 30) 

32. Konventionsstater bör lämna information om följande: 

a) Åtgärder som vidtagits för att se till att personer med funktionsnedsättning har 
tillgång till kultur-, fritids-, turist- och sportmöjligheter och tjänster inom den 
offentliga och privata sektorn, med beaktande av barn med funktionsnedsättning, 



bland annat genom villkorlig användning av offentlig upphandling och offentlig 
finansiering; 

b) Åtgärder som vidtagits för att se till att kulturella material och innehåll är 
tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, inklusive genom användning av 
informations- och kommunikationsteknik; 

c) Åtgärder för att se till att funktionshindrade personer har tillgång till TV-program, 
filmer, teater och annan kulturell verksamhet i tillgängliga format; 

d) Åtgärder som vidtagits för att erkänna och främja rätten för personer med 
funktionsnedsättning att delta på lika villkor med andra i kulturlivet, inklusive 
möjligheter att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att utveckla 
och utnyttja sin kreativa, konstnärliga och intellektuella potential; 

e) Åtgärder som vidtagits, däribland deltagande i relevanta internationella insatser, 
såsom Marrakesh-fördraget, om att underlätta tillgången till publicerade verk för 
personer med blindhet, synnedsättning eller annan läsnedsättning, för att säkerställa 
att lagar om immateriella rättigheter inte blir ett hinder för personer med 
funktionsnedsättning vid tillgång till kulturmaterial; 

f) Åtgärder som vidtagits för att erkänna och stödja den specifika kulturella och 
språkliga döva identiteten, inklusive teckenspråk och dövas kultur för personer med 
funktionsnedsättning; 

g) Åtgärder som vidtagits för att uppmuntra och främja att personer med 
funktionsnedsättning i största möjliga utsträckning deltar på lika villkor som andra i 
den traditionella idrottsverksamheten på alla nivåer; 

h) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning 
har möjlighet att organisera, utveckla och delta i funktionhinderspecifika idrotts- och 
fritidsaktiviteter och, i detta syfte, uppmuntra att på lika villkor som andra 
tillhandahålla lämpliga instruktioner, utbildning och resurser; 

i) Åtgärder som vidtagits för att se till att barn med funktionsnedsättning har lika 
tillgång som andra barn att delta i lek, rekreation och fritid och idrott, inklusive 
aktiviteter i skolsystemet; 

j) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning 
har tillgång till tjänster som är öppna eller tillhandahållna för allmänheten av 
personer som är involverade i organisation av fritids-, turism-, fritids- och 
sportaktiviteter; 

k) Budgeten avsedd för funktionsspecifika idrottsaktiviteter som organiseras och 
utvecklas av personer med funktionsnedsättning, i procent av den totala offentliga 
budgeten för sport. 



Datainsamling av statistik och information (art 31) 

33. Konventionsstater bör lämna information om följande: 

a) Åtgärder som vidtas för att utveckla verktyg för datainsamling i enlighet med det 
mänskliga rättighetsbaserade synsättet för funktionsnedsättning och med inriktning 
på hindren som är funktionshindrande för personer med funktionsnedsättning; 

b) Åtgärder som vidtas för att införa indikatorer baserade på mänskliga rättigheter 
vid insamling och analys av data, bland annat respektera mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter, etik, rättsliga skydd, dataskydd, sekretess och integritet; 

c) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa fullt och meningsfullt deltagande i 
intresseorganisationer av personer med funktionsnedsättning i hela processen 
(utformning / planering, genomförande, analys och spridning) av datainsamling och 
forskning genom bland annat kapacitetsuppbyggnad av dessa organisationer; 

d) Åtgärder som vidtas för att upprätta samordnade system mellan alla enheter som 
samlar in data om personer med funktionsnedsättning som är  tillförlitligt och 
minskar avvikelser; 

e) Åtgärder som vidtas för att ytterligare sondra data, efter ålder, kön och andra 
relevanta faktorer, för att identifiera och ta itu med de hinder som personer med 
funktionsnedsättning utsätts för när de utövar sina rättigheter i syfte att formulera 
och driva en politik för att genomföra konventionen; 

f) Åtgärder som vidtas för att säkerställa spridning av statistik i format som är 
tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. 

Internationellt samarbete (artikel 32) 

34. Konventionsstater bör lämna information om följande: 

a) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att politik och program för att genomföra 
målen för hållbar utveckling grundas på det mänskliga rättighetsbaserade synsättet 
på funktionsnedsättning; 

b) Åtgärder som vidtas för att säkerställa integrering av funktionsnedsättning i 
program och projekt som utvecklats i internationellt samarbete, och i den 
utsträckning de är köns- och åldersrelaterade; 

c) Åtgärder som vidtagits för att inrätta ett övervaknings- och ansvarsram för att 
bedöma konsekvenserna för personer med funktionsnedsättning i internationella 
samarbetsprogram, projekt och politik, inklusive program som syftar till att 
genomföra målen för hållbar utveckling, såsom uppföljnings- och 
granskningsprocessen; 



d) Åtgärder som vidtagits för att garantera att internationellt samarbete, inklusive 
internationellt utvecklingssamarbete, är inkluderat och tillgängligt för personer med 
funktionsnedsättning och ligger helt i linje med det mänskliga rättighetsbaserade 
synsättet på funktionshinder; 

e) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa meningsfullt deltagande av personer 
med funktionsnedsättning genom sina intresseorganisationer vid utformning, 
genomförande, övervakning och utvärdering av program och projekt som utvecklats 
genom  internationella samarbetsinsatser på lokal, nationell, regional och global nivå; 

f) Åtgärder för att underlätta och stödja kapacitetsuppbyggnad i samband med 
internationellt samarbete och funktionshinder, bland annat genom att utbyta och 
dela information, erfarenheter, utbildningsprogram och bästa praxis, med deltagare 
från intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning; 

g) Åtgärder som vidtagits avseende utveckling, framsteg och effektivitet av program 
för utbyte av tekniskt kunnande och sakkunskap för att bistå personer med 
funktionsnedsättning, inklusive de avseende tillgänglig hjälpmedelsteknik; 

h) Åtgärder som vidtagits för att öka stödet för kapacitetsuppbyggnad till 
utvecklingsländer, inbegripet för de minst utvecklade länderna och små ö-stater 
under utveckling, att öka tillgången på högkvalitativa, aktuella och tillförlitliga 
uppgifter som är fördelade på inkomst, kön, ålder, ras, etnicitet, migrationsstatus, 
funktionshinder, geografisk plats och andra egenskaper som är relevanta i nationella 
sammanhang. 

Nationellt genomförande och övervakning (artikel 33) 

35. Konventionsstater bör lämna information om följande: 

a) Åtgärder som vidtagits för att utse ett eller flera kontaktpunkter som är rätt 
placerade inom statsstrukturen och med tillräcklig behörighet för att säkerställa att 
funktionsnedsättning integreras i all politik och program samt i det departement 
eller de departement som har utsetts som kontaktpunkt. 

b) Åtgärder som vidtagits för att i vederbörlig hänsyn till upprättandet eller 
utnämningen av en samordningsmekanism inom den statliga strukturen för att 
underlätta relaterad åtgärd i olika sektorer och på olika nivåer samt det departement 
eller de departement som deltar i samordningsmekanismen. 

c) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa upprättandet och driften av ett 
övervakningsramverk, inklusive en eller flera oberoende mekanismer för att främja, 
skydda och övervaka genomförandet av konventionen och i den utsträckning 
principerna som rör de nationella institutionernas ställning för skydd och främjande 
av de mänskliga rättigheterna (Parisprinciperna) har beaktats, särskilt när det gäller 
deras oberoende, självständighet och mänskliga och ekonomiska resurser. 



d) Köns- och åldersrelaterade åtgärder som antagits för att fullt ut involvera det 
civila samhället, särskilt personer med funktionsnedsättning och deras 
intresseorganisationer, i övervakningsprocessen för genomförandet av konventionen. 

36. De nuvarande riktlinjerna kommer att uppdateras i framtiden för att ta hänsyn till 
kommitténs utveckling i samband med tillämpningen av konventionen, vilket 
återspeglas i dess sammanfattande slutsatser, allmänna kommentarer och 
uttalanden. 

 


