Ordförande har ordet
Ett samhälle där alla får vara delaktiga och där jämlikheten och jämställdheten är förverkligad
är ett bra samhälle för alla. Tyvärr återstår det mycket att göra för våra beslutsfattare innan det
samhället är förverkligat. För personer som lever med en funktionsnedsättning är otillgängligheten
och ojämlikheten något som många upplever i sin vardag. Idag utestängs människor och får inte
komma till sin rätt med alla sina inneboende resurser. Det vill Lika Unika ändra på.
Därför är arbetet för mänskliga rättigheter så viktigt, också i Sverige. Vår utgångspunkt är den
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige har åtagit sig att
förverkliga och leva upp till. Uppföljningar och FN:s granskning av Sverige visar att det krävs
mycket mer av politiken om konventionen ska bli verklighet.
Från Lika Unika vill vi i olika sammanhang bidra med konkreta och konstruktiva förslag som kan förändra samhället
till ett mer tillgängligt, där mänskliga
rättigheter gäller för alla. Helhetssyn,
helikopterperspektiv och en insikt om att
alla måste räknas och att alla kan bidra
är viktiga utgångspunkter för den politiken. Det är hög tid att göra allvar av
devisen ”Från patient till medborgare”.
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Bengt Olsson,
Ordförande för Lika Unika
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Vi är Lika Unika
Lika Unika är en svensk federation inom funktionshinderrörelsen som verkar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, framförallt med nedsättningar kopplade till syn, hörsel- och rörelse. Lika Unika bildades i december 2009. Idag har vi 6 riksförbund som medlemmar
i Lika Unika. Det är Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB), Hörselskadades Riksförbund (HRF),
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdommar (RBU), Neuroförbundet, Sveriges Dövas
Riksförbund (SDR) och Synskadades Riksförbund (SRF).
Lika Unika vill öka respekten för mänskliga rättigheter i svensk politik, att alla ska få delta och
bidra i samhället. Vår gemensamma erfarenhet är funktionshinder i vardagen. I federationen ser
vi på oss själva som individer med unika förutsättningar och resurser. Frågor som berör över en
miljon människor idag får inte fortsätta räknas som ett särintresse i politiken.
Lika Unikas uppdrag är att vara en påverkansorganisation som verkar för att mänskliga rättigheter
för personer med funktionsnedsättning omsätts i praktiken i Sverige. Att FN-konventionens rättigheter för personer med funktionsnedsättning implementeras både i teorin och i praktiken. Vi verkar för en ökad delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning, med fokus utifrån
mänskliga rättigheter och allas lika värde.
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Mänskliga rättigheter
för personer med
funktionsnedsättning – i Sverige
”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft
och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap…Var och en är
berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad
av något slag...”
Vid en första anblick ter det sig självklart, men om man tittar närmare på hur det ser ut i Sverige
idag, så kränks de mänskliga rättigheterna dagligen. En särskilt utsatt grupp är personer med
olika funktionsnedsättningar. En grundförutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska
kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter är att samhället är tillgängligt och användbart, att hindren
i omgivningen tas bort.
Sedan 2009 gäller FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning (CRPD) i Sverige.
Det innebär att Sverige har förbundit sig att följa konventionens bestämmelser, på alla nivåer i
samhället. Samhällets utformning i fråga om tillgänglighet och användbarhet löper som en röd tråd
genom CRPD, men än idag förhindras många människor att kunna ta sig till arbetet och kunna
utföra det, ta del av information, ha en fungerande skolgång, för att bara nämna några exempel.
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En oberoende
MR-institution!

I Sverige finns ingen oberoende MR-institution med ansvar för att se
till att de mänskliga rättigheterna respekteras och att de internationella
konventionerna implementeras. Lika Unika tycker att det är ett allvarligt
problem, då det i slutändan blir så att regeringen granskar sig själv.
Två statliga utredningar 2010 och 2011 föreslår i enlighet med de s k Parisprinciperna att en oberoende
nationell MR-institution bör inrättas i Sverige, för att
främja ett systematiskt och sammanhållet MR-arbete
i landet. Idag, i slutet av 2014, lyser en institution
fortfarande med sin frånvaro, medan en tredjedel av
världens länder har en. Lika Unika vill tillsammans
med andra MR-organisationer se till att Sverige
får en oberoende MR-institution för att säkerställa
mänskliga rättigheter i landet.
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CRPD – Konventionen om
rättigheter för personer med
funktionsnedsättning
CRPD, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, är en av
FN:s kärnkonventioner. Den innebär inga särskilda rättigheter utan förstärker och förtydligar
befintliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Ett tillgängligt samhälle där alla
kan vara delaktiga på sina villkor går som en röd tråd genom hela konventionen.
CRPD började gälla i Sverige i januari 2009. Två år senare, våren 2011 lämnade regeringen in sin
första rapport om konventionens genomförande till CRPD-kommittén i Genève. Funktionshinderrörelsen lämnade då in en alternativ rapport för att belysa frågorna ur ett funktionshinderperspektiv.
Under 2013 och 2014 pågick en intensiv period där Lika Unika bidrog med underlag till kommitténs
granskning av Sverige och i den slutliga granskningen våren 2014 kunde man tydligt se att kommittén tagit till sig Lika Unikas perspektiv. Nu föreligger ett 60-tal rekommendationer till den svenska
regeringen och Lika Unika har ett viktigt arbete framför sig att se till att rekommendationerna omvandlas i handling.
Förutom funktionshinderrörelsens påverkansarbete, så ska funktionshinderrörelsen enligt CRPD
vara formellt involverad i genomförandet av konventionen och det åligger staten att konsultera funktionshinderorganisationer i frågor som berör dem.

6

Ta kritiken från FN på allvar!
FN:s Kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning antog i april 2014
sina rekommendationer, concluding observations, till Sverige efter sin granskning av hur
vårt land lever upp till FN-konventionen.
– FN kritiserar den nya diskrimineringslagen om bristande tillgänglighet som diskrimineringsform. Sverige bör, säger FN, se över bland annat att företag med färre än 10 anställda undantas
från lagen.
– FN känner oro för hur de svenska kommunerna lever upp till konventionens innehåll och över
den frivillighet som gäller i uppföljningsarbetet. Sverige uppmanas att se över uppföljningen så
att den omfattar alla konventionens områden, inte bara på några utvalda områden.
– FN rekommenderar att Sverige garanterar att barn med funktionsnedsättning får komma till
tals i frågor som berör dem.
– FN uttrycker oro för att elever med funktionsnedsättning inte får tillräckligt stöd för att klara sin
utbildning.
– För att skapa bättre förutsättningar för jobb till personer med funktionsnedsättning uppmanar
FN Sverige att bland annat genomföra förslagen i den så kallade Funka-utredningens förslag.
– FN vill också att Sverige ser över begreppet ”Nedsatt arbetsförmåga” som används inom
arbetsmarknadspolitiken.
– FN vill att Sverige inrättar en oberoende MR-institution som ska främja, skydda och bevaka
arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige. I rapporten skriver man också att det är viktigt med
insatser för att öka kunskaperna om konventionen i samhället.
– FN betonar också att det är olyckligt att samordningsansvaret för funktionshinderspolitiken
ligger på Socialdepartementet i stället för där frågor i övrigt om mänskliga rättigheter och diskriminering hanteras.
Synpunkterna från FN måste leda till konkreta politiska förslag så att konventionen kan förverkligas. Lika Unika arbetar på olika sätt med opinionsbildning för att sätta press på beslutsfattarna
utifrån FN-kritiken.
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Lika Unika
Box 8117
104 20 Stockholm

Kansli:
Lotta Sondell, federationssekreterare
(föräldraledig t o m september 2015)

Lotta Göller, vik federationssekreterare

Besöksadress: S:t Eriksgatan 44, 4 tr.
Telefon: 070-768 28 78
E-post: info@likaunika.org

Peter Andersson, opinionsbildare

www.likaunika.org
Organisationsnummer: 802452-1653
Bankgiro: 656-8448

Lika Unikas medlemsförbund
Scanna QR-koden för att komma till vår hemsida.

•

Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB)

•
•

Hörselskadades Riksförbund (HRF)
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn
och Ungdomar (RBU)
Neuroförbundet
Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)
Synskadades Riksförbund (SRF)

•
•
•
Vi finns på sociala medier

IfA är en ideell organisation för assistansberättigade och vi arbetar sedan 1994
för rättigheterna kring den personliga assistansen.
För medlemmar erbjuder vi bl a
Medlemsstöd via telefon eller mail
Utbildning och kunskap om personlig assistans
Medlemstidning och annan nyttig information
Besök vår hemsida och bli medlem idag.
Välkommen!
intressegruppen.info
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Visst är du medlem i IfA ?

