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Firande i två dagar i Europaparlamentet



Olikheter



Lärande digitala möten om rättigheter

10 webbinarier Respekt för rättigheter

Fördjupningar om allmänna kommentarer
- diskriminering
- tillgänglighet
- aktiv involvering i beslut och övervakning



EN DAG  FÖR    ALLA
”Nästan alla kommer någon 
gång under livet ha en 
funktionsnedsättning -
tillfälligt eller permanent.”
Världshälsoorganisationen



Vem sa detta och när?

– När vi säkerställer rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning, 
investerar vi i vår gemensamma 
framtid. 

Cancillería Argentina CC BY 2.0

Svar: António Guterres FN:s generalsekreterare 3 mars 2020

https://www.flickr.com/photos/mrecic-argentina/48132270313/,%20CC%20BY%202.0,%20https:/commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81616639


Globala målen Agenda 2030
+ Funktionsrättskonventionen



Klyftorna ökar, fler lämnas utanför



FN:s övervakningskommitté i Genève



Funktionsrättskonventionen

182 ratificerat Källa FN

http://indicators.ohchr.org/


Människorättsmodellen av funktionshinder
I människorättsmodellen av funktionshinder erkänns att 
funktionshinder är en social konstruktion. 

Funktionsnedsättning är ett av flera lager i en persons 
identitet. Politiken för och lagstiftningen om 
funktionshinder måste ta hänsyn till olikheterna hos 
personer med funktionsnedsättning. 
Funktionsnedsättning får inte användas som en legitim 
grund för att neka eller begränsa människors rättigheter.

Se allmän kommentar 6, sammanfattning

https://funktionsratt.se/sidor-utanfor-menyn/allman-kommentar-6-diskriminering/


Bilden av funktionshinder

Osynliga i medier

”passiv, hjälplös och 
beroende av vård

Bilden av funktionshinder 
En studie av nyheter i Sveriges Television 
Marina Ghersetti 2007 



Stjärnexplosion 

Källa: Jutta Treviranus.Seminarium Offentliga rummet 2019

http://www.funktionsratt.se/AI


Systematiskt samskapande och lärande i 9 grupper



134 rekommendationer 
204 slutkommentarer



Riksdagen 3 december 2019



Inspiration från EU?

Lagstiftning och policy
Övervakning artikel 33 
EU:s ramverk för konventionen om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning ska

• främja

• skydda och 

• övervaka konventionen



EU:s nya Funktionsrättsstrategi
Sju digitala möten om kommande 
”FunktionsRättsStrategi” med bland andra 
Helena Dalli, EU:s kommissionär för jämlikhet

• Alla artiklar i konventionen
• Kontaktpunkter i hela kommissionen
• Screening av alla lagar och policy
• Indikatorer och budget för uppföljning
• Involvering i beslutsprocesser



Barnkonventionen och svensk rätt

Vad kan vi lära av barnrättspolitiken?

• Utredning av lag redan 6 år efter införande
• Fem utredningar den senaste 1800 sidor
• Fördragskonform tolkning och
• Årlig budget för spridning av rättigheter
• Bytte namn till barnrättspolitik 2009



Vem sa detta och när?

– Vi måste göra upp med vår naiva 
tilltro till att lagar efterföljs. Lagar 
måste kopplas ihop med ett 
övervakningssystem för att komma 
tillrätta med lagtrots.

Svar Lars Lööw Handikappombudsman 3 december 2002



Lunchwebbinarium
idag klockan 12

respektförrättigheter.se

youtube.com/funktionsratt
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