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Utkast - Funktionsrätt Sveriges kongressuttalande den 16 maj 2019  

 
Skärp funktionsrättspolitiken - ge oss det inflytande 
som krävs 
 
FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen är ett kraftfullt 
verktyg i skapandet av ett samhälle för alla.  
Funktionsrätt är rätten att fungera i samhället på lika villkor som 
andra och att fullt ut kunna ta del av sina mänskliga rättigheter. 

Funktionsrätt är också en förutsättning för ett hållbart och 
inkluderande samhälle.  
 

Var femte person i Sverige har en funktionsnedsättning. Men trots 
riksdagens samsyn kring mänskliga rättigheter som utgångspunkt 
för det funktionshinderpolitiska målet ökar skillnaderna i 
levnadsvillkor mellan människor med och utan 
funktionsnedsättning.  
 
De pågående nedskärningarna inom en rad välfärdsområden 
drabbar alla – men i högre grad personer med kronisk sjukdom eller 
funktionsnedsättning.  
Bristande delaktighet och jämlikhet blir särskilt tydligt när det gäller 
utbildning, hälsa och arbetsmarknad. Personer med 
funktionsnedsättning riskerar i högre grad fattigdom och har en 
begränsad tillgång till det offentliga rummet och till grundläggande 
vård och omsorg.  

 
Funktionsrättskonventionen trädde i kraft i Sverige för tio år sedan. 
Redan våren 2014 fick Sverige kritik av FN:s övervakningskommitté, 

bland annat för brister i genomförandet av ett rättighetsbaserat 
angreppssätt och för att konventionen inte säkerställts i svensk lag. 
Nu 2019 är det återigen dags att rapportera till FN om arbetet med 
konventionen. Vi befarar att kritiken blir skarp även denna gång.  
 

Funktionsrätt rör alla politikområden och kräver ett tydligt 
politiskt ansvarstagande i hela regeringen. 
Funktionsrättskonventionen kräver också aktiv involvering av 
funktionsrättsrörelsen i alla beslut som påverkar personer med 
funktionsnedsättning. Så ser det inte ut idag. 
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Vi vill se en funktionsrättspolitik där vi är involverade, där vi har 
inflytande och makt. Där vår viktigaste kunskap – de egna 
erfarenheterna – kan göra skillnad. 
 
Funktionsrätt Sverige har bedrivit ett förändringsarbete under mer 
än 75 år. Med våra 44 medlemsförbund och ca 400 000 medlemmar, 
är vi en viktig medskapare och resurs i byggandet av ett samhälle där 
mänskliga rättigheter prioriteras. 

 
 
 
 
 
 
 
 


