Ratificeringen av FN-konventionen måste åtföljas av en genomförandeplan!
Idag, den 12 november 2008, ska Sveriges riksdag ratificera FN-konventionen för mänskliga
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En milstolpe den svenska
handikapprörelsen kämpat för i decennier är äntligen nådd. Vi är dock starkt kritiska till att
regeringen inte föreslår några åtgärder i samband med ratificeringen.
Regeringen hat själv konstaterat att det mycket finns kvar att göra enligt de krav som
konventionen innebär. Trots detta har regeringen inte föreslagit några åtgärder med anledning
av ratificeringen.
Enligt Handikappförbunden krävs ett antal åtgärder i samband med ratificeringen.
Vi anser bland annat att regeringen måste föreslå en genomförandeplan för hur konventionen
skall förverkligas. Genomförandeplanen borde träda i kraft så snart som möjligt och innehålla
mätbara mål, en tidsplan samt riktlinjer för finansiering och ansvar.
Vi känner stor oro för att de brister som regeringen konstaterat i propositionen, kommer att
skjutas på framtiden. I värsta fall blir de åter igen synliga i utvärderingen av den nationella
handlingsplanen Från patient till medborgare, vars mål är att skapa ett tillgängligt Sverige
2010. Först någon gång år 2011-2012 lär den bli utvärderad.
Handikappförbunden önskar att det goda samarbetet mellan handikapprörelsen och
departementet som uppstod under arbetet med promemorian om ratificering, kunde fortsätta.
Vi vill på så vis tillsammans med regeringskansliet hitta konstruktiva lösningar för att
undanröja de brister som finns för personer med funktionsnedsättningar.
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Sverige har varit mycket drivande när det gäller mänskliga rättigheter för människor med
funktionsnedsättning. Handikappförbunden anser att det skulle bli ett steg tillbaka och
dessutom ett slag i luften om Sverige ratificerar denna konvention utan att samtidigt
stadfästa sig att vidta nödvändiga förändringar. Sverige bör även fortsättningsvis vara ett
föregångsland som visar att de tar tag i orättvisor och vidtar kraftfulla insatser för att ge
människor med funktionsnedsättning lika rättigheter och möjligheter till delaktighet som
människor utan funktionsnedsättning.
Handikappförbunden ser dock med oro på att det i samband med Sveriges ratificering av
konventionen inte finns instanser som får ett uttryckligt ansvar att främja, skydda och
övervakar rättigheterna i konventionen.
Dessvärre visar handikapprörelsens båda alternativa rapporter att perspektivet människor
med funktionsnedsättning ofta glöms bort i det praktiska arbetet och det är långt kvar innan
människor med funktionsnedsättning kan delta på lika villkor. Handikappförbunden anser
därför att betydande åtgärder måste vidtagas för att Sverige ska kunna sägas leva upp till
konventionen.
 I propositionen om Sveriges ratificering av konventionen bör föreslås att en
genomförandeplan för hur konventionen skall förverkligas upprättas.
Genomförandeplanen ska träda i kraft snarast, dock senast i direkt anslutning till den
nuvarande handlingsplanen för handikappolitiken. Planen måste innehålla mätbara
mål, en tidsplan samt riktlinjer för finansiering och ansvar. Samtliga punkter som
framgår av promemorian liksom de tillägg som beskrivs nedan måste omfattas av
genomförandeplanen.











I propositionen om Sveriges ratificering av konventionen måste vikten av att
samhällets olika aktörer samarbetar med handikapprörelsen understrykas. I
propositionen bör exempelvis föreslås att kommuner och landsting kontinuerligt
utveckla samarbetet med handikapprörelsen samt ger adekvat stöd exempelvis i form
av utbildning och arvode för att handikapprörelsens representanter ska ha praktisk
möjlighet att delta aktivt i olika berednings och beslutsprocesser.
Tydlig förankring av tanken med universellt utformande. Forskning måste främjas och
utveckling av universellt utformade produkter, tjänster, utrustning och anläggningar
måste främjas.
- en grundläggande inventering ska göras av gällande lagar, förordningar och andra
föreskrifter som strider mot likabehandlingsprincipen så att människors olikhet inför
lagen uppmärksammas och upphävs.
- Handikappombudsmannen/ den nya diskrimineringsombudsmannen skall ges
möjlighet att driva fall enligt den ”Europeiska konventionen angående skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna”.
I propositionen om Sveriges ratificering av konventionen måste finnas skrivningar om
att köns- och funktionshinderperspektivet ska genomsyra alla utredningar, planering,
genomförande, utvärdering och revidering av alla samhällsinsatser på alla
samhällsnivåer samt vid forskning.
I GENOMFÖRANDEPLANEN

Handikappförbunden anser att genomförandeplanen ska innehålla följande
mål/åtgärder:






- utveckling av konkreta åtgärder som syftar till att nå det sedan länge satta målet att
kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla
områden i livet,



- utveckling av tillvägagångssätt som säkerställer att genomförande och uppföljning
av åtgärder inom jämställdhetspolitiken och inom handikappolitiken alltid inkludera
såväl köns- som funktionshinderperspektivet,







- utveckling av metoder för att uppmärksamma, dokumentera och avskaffa flerfaldig
diskriminering.



I GENOMFÖRANDEPLANEN



Handikappförbunden anser att genomförandeplanen ska innehålla följande
mål/åtgärder:





- utveckling av åtgärder som bidrar till att perspektivet människor med funktionsnedsättning löpande belyses. Orsaker till att perspektivet glöms bort måste
identifieras. Målet ska vara att perspektivet människor med funktionsnedsättning finns
med i utredningar och beslutsunderlag på såväl statlig, regional som kommunal nivå,





- skyddet mot diskriminering och kränkande skildringar ska skärpas och gälla oavsett
media eller sändningsteknik. (Se vidare referensgruppens synpunkter)
















- frågor om mänskliga rättigheter, mångfald och funktionsnedsättning ska ingå i alla
grundläggande kurser om mediernas samhällsfunktion och journalistikens uppdrag.
Även valbara kurser, som till exempel kurser om journalistik och mänskliga rättigheter
måste uppmanas lyfta in funktionshinderaspekten. (För mer information och exempel
på lämpliga tillvägagångssätt kontakta Handikappförbundens projekt ”Med i Medier”)
- i syfte att höja medvetandet i hela samhället om levnadsvillkor, rättigheter,
kapaciteten och bidrag från personer med funktionsnedsättning måste ett större
projekt liknande Images of Disability, som hänvisas till i referensgruppens material
genomföras.
I GENOMFÖRANDEPLANEN

Handikappförbunden anser att genomförandeplanen ska innehålla följande
mål/åtgärder:
- en handlingsplan för hur de nu oprioriterade bristerna i kollektiva transportmedel
skall åtgärdas måste upprättas och genomföras. Handlingsplanen måste ha ett
trafikslagsövergripande perspektiv och omfatta hela transportsektorn samt planerade
insatser, resurser och en tidplan för dess genomförande i likhet med den
handlingsplan som Banverket utarbetat för den interna verksamheten.
Handlingsplanen måste upprättas i samarbete med handikapprörelsen och vara
förankrad i respektive trafikverks ledning. Handlingsplanen måste även innehålla
planer för uppföljning.

