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Funktionsrätt Sverige om politiken för kultur,
medier och demokrati
Jag vill tacka för ett konstruktivt möte och återkommer här med en kortare
sammanfattning av våra synpunkter. Kulturområdet har länge varit en
förebild för andra politikområden genom att koppla krav på tillgänglighet
till statliga bidrag. Även i politiken för gestaltad livsmiljö nämns
universell utformning, och i arkitektutbildningen finns krav på
värderingsförmåga kopplat till olika behov och funktionsförmåga. Inom
området tillgängliga medier har EU förstärkt lagstiftningen efter att ha
ratificerat Funktionsrättskonventionen.
Men uppföljning av politiken och insatser för att stärka egenmakt och
inflytande för personer med funktionsnedsättning på lika villkor behöver
stärkas. Vi vill se:
• En maktutredning inspirerad av bedömningen i den senaste
demokratiutredningen. Skillnaderna i inflytande och politisk
delaktighet måste följas upp i Agenda 2030. Satsningar på
utjämning av makt inom jämställdhet och barnets rättigheter, gäller
inte personer med funktionsnedsättning, istället används begreppet
”delaktighet”.
• Förstärkt styrning och uppföljning av kultur-och mediepolitiken för
att bli föredöme för att säkerställa att offentliga medel ska användas
för ökad jämlikhet och inkludering, inte till något som skapar
hinder. Stärkta insatser för att krav på tillgänglighet och incitament
ska gälla kulturutövare, inte bara publik.
• Förstärkta förutsättningar för självbestämmande och egenmakt
inom politikområdet genom att identifiera hinder åtgärda och följa
upp systematiskt med stöd av forskning. Ett konkret exempel rör
uppföljning av mediebilden. Vi har metoder och erfarenhet.
• Program för fortbildning av nyckelaktörer som chefer, arkitekter
och andra relevanta yrkesutbildningar inom design, medier,
kommunikation och kultur med koppling funktionsrätt,
tillgänglighet och universell utformning

1

Budskap till hela regeringen om funktionsrätt
När vi uppvaktar statsråd vill vi även framföra ett budskap till hela
regeringen om behovet av att stärka det gemensamma arbetet.
Funktionsrätt är en förutsättning för ett hållbart och inkluderande
samhälle. Det rör alla politikområden, liksom Agenda 2030 och kräver ett
tydligt politiskt ansvarstagande i hela regeringen. Trots samsyn i
riksdagen kring mänskliga rättigheter som utgångspunkt för det
funktionshinderpolitiska målet ökar ojämlikheten och FN kritiserar
Sverige för brister i genomförandet av ett rättighetsbaserat angreppssätt.
Universell utformning, UU, är en av inriktningarna för politiken som
kompletterar lagar och standarder om tillgänglighet, skydd mot
diskriminering och rätt till individuellt stöd för att leva självständigt.
Funktionsrätt Sverige vill att regeringen
• säkerställer att offentliga medel används till att öka jämlikhet för
alla innevånare, aldrig till att utestänga delar av befolkningen
• fastställer en handlingsplan för funktionspolitiken som omfattar
såväl mainstreaming av rättighetsperspektivet som särskilt stöd för
självbestämmande och egenmakt över sitt liv.
• tillämpar universell utformning som process för att ingen ska
lämnas utanför i politiska beslut, lagstiftning och användning av
offentliga medel
• ökar kunskapen om funktionsrätt i regeringskansliet.
Jag hoppas att vi får möjlighet att träffas snart igen för att följa upp några
av våra förslag. Om tjänstemän på regeringskansliet behöver mer
information om sakfrågor, kontakta gärna mia.ahlgren@funktionsratt.se
Vänliga hälsningar

Elisabeth Wallenius
Ordförande
Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation för 44
funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000
medlemmar. Vårt arbete grundar sig på mänskliga rättigheter när vi
driver medlemmarnas funktionsrätt - rätten att fungera i samhällslivets
alla delar på lika villkor. Vårt mål är ett samhälle för alla.
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