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Remissvar: Program för Rättsstaten 
Sverige 
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. 
 

Sammanfattning 
Funktionsrätt Sverige välkomnar Svenska Avdelningen av 
Internationella Juristkommissionens arbete med att ta fram ett 
förslag till program för rättsstaten Sverige avseende förbättringar av 
grundlagar, lagar och myndigheters praxis vid tillämpningen av 
mänskliga rättigheter i Sverige. 
 
Funktionsrätt Sverige står bakom ambitionen att engagera regering 
och riksdag i att stärka mänskliga rättigheter. Vi vill särskilt lyfta 
fram rekommendationer om rättshjälp och rättegångskostnader i 
förvaltningsdomstolar, förstärkning av lagstiftning och granskning. 
 
Vi föreslår även rekommendationer om att staten ska: 

• Genomföra ändringar i kommittéförordningen och 
konsekvensutredningar för att säkerställa transformering av 
rättigheter när nya lagar tas fram. 

• Upprätta handlingsplan för genomförande av 
rekommendationer från FN tillsammans med civilsamhället 
inom ett halvår efter att de publicerats. 

• Säkerställa resurser i en Oberoende institution för mänskliga 
rättigheter i enlighet med artikel 33 och allmän kommentar 7 i 
Funktionsrättskonventionen. 

• Omgående kartlägga och identifiera luckor utifrån 
Funktionsrättskonventionen (och övriga ratificerade 
konventioner) för att säkerställa att lagstiftning täcker 
rättigheter och att lagar tillämpas på ett sätt som säkerställer 
rättighetsbärarnas förutsättningar att utkräva rättigheter. 
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Inledning 
Rättsstaten, demokrati och mänskliga rättigheter är grundläggande 
värden i Sverige. Programmet för rättsstaten Sverige innehåller 
centrala beskrivningar av hur rättsstaten fungerar, 
problemformuleringar om den och förslag på förbättringar. 
 
En oberoende institution för mänskliga rättigheter med ett starkt 
grundlagsskydd, mandat och resurser för göra oberoende 
granskning av situationen i Sverige, med ett särskilt uppdrag när det 
gäller konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning är nödvändig. Men det är den svenska staten 
genom riksdag och regering som har åtagit sig att genomföra 
rättigheterna, inte ett granskande organ. Regering och riksdag måste 
systematiskt följa upp hur Sverige lever upp till mänskliga 
rättigheter och skapa lösningar för en starkare rättsstat och 
rättigheter för alla innevånare. I avvaktan på politiska initiativ är 
detta program ett steg på vägen. 
 
Funktionsrätt Sverige lämnar endast synpunkter på ett urval av 
texten. Programmet är omfattande och strukturen svår att överblicka. 
För att öka läsbarheten vore det bra med en sammanfattning och en 
bilaga med samlade rekommendationer. 
 

Synpunkter på vissa förslag 
Avdelning 1 Demokrati och rättssäkerhet 
I avsnitt 1:1 finns en rekommendation om informationskampanj 
kring vissa av de konventioner Sverige har ratificerat. Det är alldeles 
för svagt. När det gäller konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning finns mycket mer långtgående åtaganden 
i artikel 8 om ökad medvetenhet. Inom Barnrättsområden har det 
funnits särskilda budgetmedel sedan 2005. Vi vet att så kallad 
fördragskonform tolkning av Funktionsrättskonventionen varken 
tillämpas i domstolar eller myndigheter. Sverige har fått bland annat 
rekommendationer från FN om inkorporering. 
 
Flera FN-kommittéer har även kritiserat brister i statens åtagande för 
att säkerställa likhet över landet. Det måste finnas ett system för att 
säkerställa att rättigheterna tillämpas lika oavsett var i landet du bor.  
 

Avdelning 2 Enskilds mänskliga rätt 
Funktionsrätt Sverige vill betona vikten av att stärka 
förutsättningarna för enskilda till rättshjälp i enlighet med den 
forskning och de förslag som lyfts fram av Sebastian Wejedal. Frågan 
om förvaltningsdomstolar lyfts även i 1.4. Oavsett var den placeras, 
så gör rättsosäkerheten för människor som förlorar stöd till att livet 
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blir otryggt och oförutsägbart. Det bidrar till att Sverige är det land i 
Europa där risken för fattigdom bland personer med 
funktionsnedsättning ökar snabbast. 
 
Vi menar att en översyn av rättshjälp och rättegångskostnader ska 
lyftas fram som en prioriterad fråga i sammanfattningen. 
 
Frågan om att säkerställa likvärdigt skydd i lag för personer med 
funktionsnedsättning när det gäller hatbrott, förolämpningar och 
trakasserier i bland annat bestämmelser som rör hets mot folkgrupp 
om hatbrott och kränkningar i sociala medier och yttrandefriheten 
borde placeras i avsnitt 2.2. Se skrivningar om att utvidga 16 kap. 9 § 
brottsbalken (olaga diskriminering) och 16 kap. 8 § brottsbalken (hets 
mot folkgrupp) så att även funktionsnedsättning omfattas. 
 

Avdelning 3 EU och Europakonventionen 
I avsnitt 3.1 kan tilläggas att EU har ratificerat 
Funktionsrättskonventionen vilket ofta anges skälen till direktiv, 
men försvinner oftast i svensk implementering av lagstiftning.  
Förstärkning av antidiskrimineringsdirektivet (placerat under 4.1) 
kanske borde placeras här. 
 

Avdelning 4 Diskriminering och minoritetsskyddet 
Sverige har fått kritik för luckor i diskrimineringslagen när det gäller 
formen bristande tillgänglighet, bland annat för att offentlig 
verksamhet inte omfattas. Detta fanns med i direktiv till utredningen 
som ledde till betänkandet Bättre skydd mot diskriminering, men 
utredningen levererade inga förslag.  
 
Funktionsrätt Sverige anser att en utredning och analys av hur 
rättigheterna i funktionsrättskonventionen täcks och tillämpas i 
svensk lagstiftning behöver starta omgående. Den borde ha inletts 
redan 2014 när FN rekommenderade inkorporering och behöver vara 
klart när man utvärderar konsekvenserna av införlivandet av 
barnkonventionen. Redan nu måste även ändringar i 
kommittéförordningen och konsekvensutredningar genomföras så 
att transformering av rättigheter i ratificerade konventioner tas med i 
alla nya lagförslag. Förslaget lämnades redan i SOU 2010:70.1 

                                                 
1 Ny struktur för mänskliga rättigheter, SOU2010:70 MR-delegationens förslag 
2010:70 innehåller ett förslag till en skyldighet att beakta de mänskliga 
rättigheterna vid regelgivning och inom ramen för statliga utredningar ska föras in 
i förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning respektive 
kommittéförordningen 
https://www.regeringen.se/contentassets/3da10d176fae4352bd4ee41b4bbd971a/
ny-struktur-for-skydd-av-manskliga-rattigheter-sou-201070 
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Funktionsrätt Sverige menar att formuleringen i en rekommendation 
om att Civilsamhället ska samordna sig bättre för att ”avhjälpa 
bristen på rättsliga åtgärder på funktionsnedsättningsområdet” inte 
är förenlig med konventionen eller demokratiska beslut i ideella 
organisationer. Det är staten som har åtagit sig att säkerställa 
rättigheter. I konventionens artikel 4.3 och 33.3 som fördjupas i 
allmän kommentar 7 beskrivs organisationernas medborgerliga och 
politiska rättigheter och statens skyldigheter att aktivt involvera i 
beslut och övervakning samt finansiera detta. 
 
Överväg om rättigheter kopplade till olika grupper (de olika 
konventionerna rör mer än diskriminering) bör placeras under 
avsnitt 1 istället och renodla diskrimineringsavsnittet. 
 
Med vänlig hälsning 
Funktionsrätt Sverige 
 

 
 
Elisabeth Wallenius 
Ordförande 
 


