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DHR, Funktionsrätt Sverige, Förbundet Unga Rörelsehindrade Independent Living Institute 

(ILI) och Riksförbundet FUB välkomnar möjligheten att lämna synpunkter på de 

rekommendationer som lämnades till Sverige den 27 januari 2020  inom ramen för Universal 

Periodic Report, UPR. Vi som representanter för stora delar av Sveriges funktionsrättsrörelse 

har enats om ett gemensamt yttrande. 

 

Civilsamhällets granskning av hur Sverige lever upp till rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning lanserades i december 2019 då Sverige ännu befann sig i en blomstrande 

ekonomisk situation. Rapporten Respekt för rättigheter har redan tryckts upp i en ny upplaga 

med 110 organisationer som står bakom innehållet med 134 konkreta rekommendationer. Vi 

förväntar oss att regeringen kommer att arbeta vidare med dessa mer detaljerade förslag, samt 

att Sverige accepterar de rekommendationer som uttryckligen berör rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning, särskilt 6.73, 169, 272-281. Rekommendationerna innefattar rätten 

till hälso- och sjukvård samt icke-diskriminering. Det är högaktuellt att säkerställa lika 

tillgång till sjukvård för alla, inklusive personer med funktionsnedsättning, i krissituationen 

som uppstått av att SARS-CoV-19 sprids i samhället. När det gäller den del av Italiens 

rekommendation som rör tvångsvård så är den sista delen om exceptionella undantag inte i 

linje med konventionen och rekommendation som FN har lämnat till Sverige 2014, men i 

övrigt är det givetvis mycket viktiga punkter som Italien tar upp. 

 

Vi vill även understryka att alla övergripande rekommendationer som rör mänskliga 

rättigheter självklart inkluderar personer med funktionsnedsättning som en del av den 

mänskliga mångfalden. I detta sammanhang är det även särskilt viktigt att Sverige accepterar 
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rekommendationer om enskildas tillgång till rättsmedel mot diskriminering och hatbrott, och 

särskilt inkluderar ett människorättsbaserat angreppssätt med intersektionella perspektiv som 

inkluderar personer med funktionsnedsättning. Vi vill särskilt lyfta t.ex. rekommendationerna: 

 

6.82 ”Expand the scope of protection against discrimination and increase access to 

effective remedies from any forms of discrimination” (Ryssland)  

 

6.89 ”Improve the accessibility of effective remedies against any form of 

discrimination, including hate crimes” (Filippinerna). 

 

När det gäller effektivt arbete mot hatbrott förväntar vi oss att detta arbete kommer att 

innefatta utredning för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning ingår som 

skyddad grupp i brottsbalkens (1962:700; BrB) regler om försvårande omständigheter i 

straffvärderingen av ett brott med hatmotiv riktat mot personer med funktionsnedsättning i 

likhet med de grupper som skyddas i 29 kap 2 § 7 p. BrB. Lagen bör konstrueras så att alla 

grupper som skyddas av diskrimineringslagen (2008:567) även skyddas mot hatbrott i 

praktiken.  

 

Närmare ett fyrtiotal rekommendationer handlar om att Sverige ska inrätta en oberoende MR-

institution i linje med Parisprinciperna. Vi utgår ifrån att en oberoende MR-institution 

kommer skapas i linje med Parisprinciperna utifrån vad regeringen meddelat och att den får 

resurser för att leva upp till det åtagande som följer av FNs konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning, artikel 33.2. Det är även viktigt för att staten ska ha ett 

starkare arbete med de mänskliga rättigheterna på nationell nivå. Vi hänvisar till de 

synpunkter som flera organisationer i civilsamhället lämnat i ett brev till statsministern 23 

mars i år.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Rasmus Isaksson, förbundsordförande DHR 

 

Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige 

 

Hanna Öfors, förbundsordförande Förbundet Unga Rörelsehindrade 

 

Jamie Bolling, verksamhetsledare ILI  

 

Harald Strand, förbundsordförande Riksförbundet FUB 
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Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation för 46 funktionsrättsförbund som 

tillsammans representerar cirka 400 000 medlemmar. Vårt arbete grundar sig på mänskliga 

rättigheter när vi driver medlemmarnas funktionsrätt - rätten att fungera i samhällslivets alla 

delar på lika villkor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

 

Independent Living Institute är en ideell stiftelse och projektplattform som verkar inom en 

medborgarrättsrörelsen Independent Living av personer med olika funktionsnedsättningar 

vars grundläggande principer är självbestämmande, självrespekt och empowerment.  

 

Riksförbundet FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna 

med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. Vi är cirka 26 000 

medlemmar i lokalföreningar runt om i landet. Personer med intellektuell funktions-

nedsättning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår 

grundsyn. 

 

DHRs mål är att alla människor ska känna sig välkomna och inkluderade i samhället. Vår 

vision är ett universellt utformat samhälle – ett jämlikt och jämställt samhälle där varje 

människa ses som en tillgång. De förändringar och förbättringar vi ser behövs, bygger på våra 

erfarenheter av att leva med nedsatt rörelseförmåga. Vi är experter på hur det är att leva i ett 

otillgängligt samhälle och vi delar mer än gärna med av oss av vår kunskap, våra erfarenheter 

och de lösningar vi ser finns. 

 

Förbundet Unga Rörelsehindrade är ett partipolitiskt obundet ungdomsförbund som jobbar för 

att stärka rättigheter för barn och unga (0-32 år) med nedsatt rörelseförmåga i Sverige. 
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