Förslag till ett rättscentrum för implementeringen av FN
funktionshinderkonventionen och mot funktionshinderdiskriminering
Nationella och internationella dokument som exempelvis diskrimineringslagen, Europakonventionen
för de mänskliga rättigheterna och FN- Konventionen för rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar har inte åberopats i svenska domstolar tillräckligt för att skapa prejudikat som skulle
behövas för implementeringen av dessa styrdokument i Sverige. När DO och Diskrimineringsbyråerna
driver ytterst få fall med funktionshinderdiskriminering, måste civilsamhället och ffa funktionshinderrörelsen engagera sig i försvaret av gruppens rättigheter och diskrimineringsbekämpningen. Två projekt
- Lagen som verktyg och Från snack till verkstad - samt den ideella föreningen Med lagen som
verktyg har börjat bygga juridisk specialkompetens på området och komplerttera och stödjer varandra.
Föreningen är fortfarande ny och liten och de två projektens Arvsfondfinansiering löper ut under 2018.
För att tillvarata och öka de tre initiativens kompetens föreslås ett nytt rättscentrum som tar över de tre
initiativens funktioner och personal och som specialiserar sig på funktionshinderdiskriminering och
implementeringen av FN Konventionen. Genom sammanslagningen uppnås synergieffekter och
förutsättningarna för kompetens, kontinuitet, genomslagskraft och ekonomi. Förebilder för förslaget är
stiftelser i USA (DREDF https://dredf.org, DRA http://dralegal.org, och Israel (Bizchut
http://bizchut.org.il/en/) som pådrivit rättsutvecklingen och -tillämpningen i dessa länder.
Organisationen är tänkt som resurs för hela funktionshinderrörelsen och civilsamhället och ska göra
det möjligt för förbund och enskilda att med hjälp av juridisk spetskompetens på området driva sina
egna strategiska rättsfall, försvara gruppens rättigheter och implementera FN Konventionen.
Det följande förslaget presenteras för tänkbara grundare/stiftare inom funktionshinderrörelsen, bland
människorättsorganisationer, juristbyråer, juridiska fakulteter, företag och alla som vill stödja ett
fristående, oberoende och brett förankrat civilsamhälleligt rättscentrum.
Stiftarna/grundarna ska kunna påverka utformningen av den nya organisationen så tidigt som möjligt.
Syfte
Den nya organisationen ska arbeta med
 information, utbildning, attityd- och beteendeförändring när det gäller mänskliga rättigheter
för personer med funktionsnedsättningar och de juridiska möjligheterna till deras försvar mot
diskriminering
 strategiska rättsfall i domstol, om nödvändigt,
Associationsform

Som associationsform föreslås en allmännyttig stiftelse.

Stiftare
Som stiftare välkomnas organisationer och individer inom funktionshinderrörelsen,
människorättsorganisationer, juristbyråer, universitet och företag som praktiserar Corporate Social
Responsibility. De bör ha kompetens och engagemang, tyngd och ekonomi.
Styrelse
Styrelseledamöter sitter på personligt mandat. Stiftarna tillsätter första styrelsen som i fortsättningen
utser sig själv.
Fötroenderådet
Förtroenderådet består av personer som representerar stiftarna, som har breda kontakter i
funktionshinderpolitiken, näringslivet och det övriga civilsamhället och som förankrar stiftelsens arbete
och verkar för ekonomiskt stöd. Utskottets funktion som kontrollinstans av stiftelsens verksamhet kan
skrivas in i stiftelsens stadgar.
Vänföreningen
Eventuellt kan nuvarande föreningen Med lagen som verktyg omvandlas till en vänförening till
stiftelsen. Vänföreningens funktion som bland annat kontrollinstans av stiftelsens verksamhet kan
skrivas in i stiftelsens stadgar.
Namnförslag på den nya organisationen Disability Rights Defenders

