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Det här gör Myndigheten för delaktighet

Alla ska kunna vara 

delaktiga i samhället och 

ta del av mänskliga 

rättigheter!

Funktionshinderspolitiken 

ska få genomslag i 

samhället!



Funktionshinderspolitiken  – en  
tillbakablick
2001- 2010  ”Från patient till medborgare” - en nationell handlingsplan 
för handikappolitiken 

2011- 2016 En strategi för genomförandet av 
funktionshinderspolitiken 

2016 – MFD får uppdrag och lämnar ett förslag på ny 
funktionshinderspolitik 

11 maj 2017 regeringen lämnar förslag på ny politik 



Nytt mål ska styra Funktionshinderspolitiken  

Med FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning som utgångspunkt är målet 

Att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full 

delaktighet i samhället för personer med 

funktionsnedsättning.



Uppdrag till MFD

• Uppdrag om ledarhundar

• Uppdrag om välfärdsteknologi

• Uppdrag om regional stödstruktur

• Uppdrag om diskriminering på arbetsmarknaden

• Uppdrag om färdtjänst

• Uppdrag till många andra myndigheter



Mänskliga rättigheter – vad är det?

• Mänskliga rättigheter gäller alla och är 
odelbara.

• Beskrivs i internationella avtal och 
konventioner som är juridiskt 
bindande.

• Rättighetsbärare och 
skyldighetsbärare.

• FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning

• Påverkar svensk lagstiftning och 
genomförande- men tar tid



FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning

• Inga nya rättigheter

• Medborgerliga, politiska, ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheter

• Rätt för individer att klaga till FN

• Grundläggande principer artikel 1-5

• Rättighetsartiklar artikel 6-30

• Procedurregler artikel 31-50



Rekommendationer till Sverige

Kommittén rekommenderar 
att konventionsstaten ser 
över systemet med 
indikatorer för att säkerställa 
att det omfattar 
konventionens alla områden 
och utformar åtgärder för att 
förmå kommunerna att följa 
upp dess genomförande.



MFD:s uppföljning

Uppföljning av skyldighetsbärarna

• Kommuner

• Landsting/regioner

• Myndigheter

Uppföljning av rättighetsbärarna

• Hälsa

• Utbildning

• Arbete och sysselsättning/försörjning

• Kollektivtrafik



Tillgänglighet- en förutsättning för 
mänskliga rättigheter

1. Universell utformning som 

utgångspunkt

2. Ta bort de hinder som finns

3. Skäliga åtgärder för de 

individer som behöver det

Universell 

utformning

Undanröjande 

av hinder

Skäliga 

åtgärder



Att förverkliga FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning

• Förstå vilka hindren för människor kan vara 
och agera utifrån mångfald som norm- en demokratifråga! 
Finns inga standardmänniskor.

• Involvera funktionshindersorganisationer- en 
demokratifråga! Sakråd eller samråd?

• För att undvika perspektivträngsel- samordna 
tvärsektoriella frågor och säkerställ förankring i styrning 
och ledningsprocesser, men tappa inte tillgänglighet som 
bärande princip!

• Använd upphandling som verktyg för att driva utveckling!



För mer information

www.mfd.se

www.mrutbildning.se

www.manskligarattigheter.se

http://www.mfd.se/
http://www.mrutbildning.se/
http://www.manskligarattigheter.se/


Tack för mig!
lina.pastorek@mfd.se


