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Funktionsrätt Sverige om att bidra till det svenska
ordförandeskapet i EU 2023
Funktionsrätt Sverige
Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation för 50
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.
Funktionsrätt Sverige välkomnar ambitionen om ett klimatsmart och
digitalt, kostnadseffektivt samt kommunikativt och transparent svenskt
ordförandeskap 20231. Vi ser också att flera av de prioriteringar som EU
beslutat om i trioprogrammet under de 18 månader som kommer att
ledas av Frankrike, Tjeckien och Sverige har bäring på frågor som också
är viktiga för 100 miljoner européer med funktionsnedsättning. Med
vår erfarenhet av det europeiska arbetet och vår kompetens inom flera
av de viktiga sakfrågorna, hoppas vi få förutsättningar till att bidra till
ett lyckat svenskt ordförandeskap.
Som medlemmar i European Disability Forum, EDF, och European
Patient Forum, EPF, är vi engagerade i EU-frågor inom till exempel
jämlikhet, mänskliga rättigheter, diskriminering, sysselsättning, social
inkludering, hälsa, life science, transportpolitik, tillgänglighet,
mediepolitik, digitalisering och innovationer. Sedan EU antog
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
2010 har frågorna fått allt större avtryck i europeisk lagstiftning.
Ordförandeländer har bidragit med resurser till konferenser på olika
teman som genomförs i samarbete med EDF, inte minst under de
danska och finska ordförandeskapen. EDF har tagit fram en lista med
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/sveriges-euordforandeskap/sverige-ar-ordforande-i-europeiska-unionens-rad-2023/
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de tio viktigaste prioriteringar inför det pågående ordförandeskapet2.
Det franska ordförandeskapet har även lyft fram rättigheter för
personer med funktionsnedsättning i sina prioriteringar3.
Redan för ett år sedan kontaktade vi Regeringskansliet för att höra mer
om planering inför det svenska ordförandeskapet. Vi fick besked att
planeringen pågick på respektive departement. Vi har haft kontakter
med flera departement men inte fått mer konkreta besked om planering
av aktiviteter och hur vi kan bli involverade och bidra.
Vi ser fram emot information och kontakt för att veta mer om
förutsättningar för att bidra till ett framgångsrikt ordförandeskap 2023.

Vänliga hälsningar

Marina Carlsson
Funktionsrätt Sveriges styrelse
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