PRESSMEDDELANDE: Independent Living Institute firar 25 år med
internationell konferens 30/5 om juridiska verktyg mot diskriminering
Det finns många fina lagar och människorättskonventioner - till exempel den svenska
diskrimineringslagen där bristande tillgänglighet skrevs in 2015 och FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Sverige åtagit sig att följa. Men för att
rättigheterna ska bli verklighet och diskrimineringen i arbetslivet, i kollektivtrafiken och affärer
mm ska upphöra krävs att många anmäler och att fler driver fall till domstol som genom
vägledande domar kan förtydliga vad rättigheterna innebär i praktiken.
Civilsamhällets organisationer har drivit fram nämnda lag och konvention, men behöver bli
bättre på att driva fall rättsligt. Föreningen Med lagen som verktyg och stiftelsen Independent
Living Institutes (IL) projekt Lagen som verktyg utbildar civilsamhället i sådan strategisk
processföring och analyserar den rättspraxis som nu sakta men säkert växer fram. Vara kommun
har till exempel tvingats betala 75 000 kr till en elev - på grund av bristande tillgänglighet.
IL-rörelsen inspirerades av 60-talets medborgarrättsrörelse som med målet Brown versus Board
of Education fick stopp på separata skolor - en dom som förändrade hela det amerikanska
samhället och påverkade en hel värld. När funktionshinderaktivisten Judith Heuman nekades
lärarexamen gick hon till domstol där hon vann. En annan av Independent living-rörelsens
grundare, Adolf Ratzka, flyttade till Sverige och vann bl a en lång rättslig kamp för att få bli
adoptivförälder. År 1993 – samma år som lagen om stöd och service (personlig assistans mm) till
personer med omfattande funktionsnedsättning antogs – grundade han Independent Living
Institute som länge drivit Anmälningstjänsten för att fler ska anmäla bristande tillgänglighet till
DO och kommunernas byggnadsnämnder.
Independent Living Institute firar sina första 25 år med en internationell konferens om hur
funktionshinderrörelsen och engagerade jurister kan samarbeta i strategisk processföring. Under
veckan medverkar gäster från de nordiska länderna samt länder som Bulgarien, Israel, USA,
Kanada, Australien och Nya Zeeland. Förmiddagen har fokus på civilsamhällets roll – särskilt i
de nordiska länderna - och eftermiddagen på hinder och möjligheter med olika juridiska verktyg
och hur samarbetet kan stärkas mellan jurister och civilsamhälle. Konferensen är på engelska och
hålls 30 maj i Bolinderssalen, Bolinders plan 1 nära Stockholm C kl 9-17. Journalister är välkomna (meddela gärna emil@independentliving.org innan). Mer info på svenska och engelska.

Organisationer och kontakt
Independent Living Institute (independentliving.org) är en stiftelse som främjar „personlig och
och politisk makt, självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet i Sverige och internationellt”
och driver bl a Assistanskoll och projekten Disabled Refugees Welcome och Lagen som verktyg.
Verksamhetsledare: Jamie Bolling (jamie@independentliving.org eller tel 070-583 68 66)
Den ideella föreningen Med lagen som verktyg (lagensomverktyg.se/forening) utreder och
driver (när nödvändigt) medlemmarnas diskrimineringsfall med hjälp av frivilliga jurister.
Ordförande: Adolf Ratzka (adolf@independentliving.org eller 073-651 03 41)
Arvsfondsprojektet Lagen som verktyg (2016-19) analyserar rättspraxis om bristande
tillgänglighet och höjer på lagensomverktyg.se/ funktionshinderrörelsens juridiska kompetens.
Processhandboken (2018) säljs under konferensen för 100 kr.
Projektledare: Emil Erdtman (emil@independentliving.org eller tel 08-506 221 60)
Jurist: Ola Linder (ola@independentliving.org eller tel 08-506 221 83)
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