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Mänskliga rättigheter och kampen mot corona 
Funktionsrätt Sverige välkomnar regeringens initiativ till en serie digitala 
möten för att bidra till det globala samtalet om riskerna för att 
bekämpningen av covid-19 leder till eller används som svepskäl för 
otillbörliga inskränkningar i de mänskliga rättigheterna. 
 
FN och WHO har uttalat sig kring personer med funktionsnedsättning och 
Corona, och ett öppet webinarium kommer att arrangeras den 16 april. 
Rapporterna om diskriminering när det gäller prioriteringsregler (triage), 
tillgång till kommunikation, sjukvård, utbildning är några exempel som 
samlats in av den internationella funktionsrättsrörelsen International 
Disability Alliance, IDA och European Disability Forum som snabbt bildat 
en insatsstyrka för att samla in information från medlemsorganisationer 
och arbeta aktivt för att förhindra överträdelser av mänskliga rättigheter.  
 
På europeisk nivå finns en detaljerad resurssida som omfattar vittnesmål 
om situationen på särskilda boenden, hur situationen påverkar kvinnor 
och framför allt osynligheten. Vittnesmål från Lombardiet i Italien talar 
också om osynlighet i krisen, och om vikten av att samla data om 

situationen så att vi lär oss till nästa kris. Det handlar också om hur EU:s 
strukturfonder ska användas så att inte personer med 
funktionsnedsättning lämnas utanför - igen. 
 
Vi vädjar till regeringen att ta del av hela rapporteringen från och EDF 
samt lyfta fram situationen i de samtal som initierats och föreslå åtgärder. 
Det skulle betyda mycket om Sverige kan bidra till stöd. Kontakta oss 
gärna om det behövs mer underlag och läs gärna vår debattartikel på 
samma tema i tidningen ETC, den 14 april. 
 
Vänliga hälsningar 

 
Elisabeth Wallenius 
Ordförande Funktionsrätt Sverige 
 
Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation för 46 
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.  

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/kampen-mot-covid-19-och-dess-effekter-pa-demokratin/
https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/un-working-ensure-vulnerable-groups-not-left-behind-covid-19
http://www.internationaldisabilityalliance.org/
http://www.edf-feph.org/newsroom/news/covid-19-resource-page
http://www.edf-feph.org/newsroom/news/covid-19-resource-page
https://www.etc.se/debatt/lat-inte-funktionsnedsatta-betala-krisen

