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Upplägg

•Projektet

•Konventionen och rekommendationerna som 
verktyg

•Erfarenheter från andra områden



Vad ska projektet göra?



• Stödja medlemsförbunden att driva rättsfall

• Guide för hur enskilda personer kan anmäla och överklaga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna i CRPD

• Handbok för föräldrar: anmäla, överklaga och driva rättsfall som avser 
kränkningar av barnets rättigheter

• Informationsspridning via främst webbplats

• Utbildningsmaterial

• Samarbete med bland annat Med lagen som verktyg



Verktygslåda

• Att tillskapa en "verktygslåda" med metoder och arbetssätt som gör 
det möjligt att följa upp CRPD-kommitténs rekommendationer till 
regeringen ur funktionshindersrörelsens perspektiv.

• konferens för uppföljning av rekommendationerna för representanter 
från Handikappförbundens medlemsorganisationer och 
samarbetsorgan i länen för avstämning av arbetet med CRPD-
kommitténs rekommendationer. Sammanställning och spridning av 
synpunkter och slutsatser från konferensen.



Arbetsmetodik

• Funktionhinderkonventionen.se som nav

• Inventering av kunskap och metoder

• Erfarenheter nationellt och internationellt

• Kontakter: 
• våra medlemsförbund, länsförbund, andra och organisationer och nätverk

• Myndigheter



Utmaningar



Nationella utmaningar

• Generellt
• Mänskliga rättigheter har svag 

ställning i svensk politisk kultur

• Svenska 
världsmästarmentaliteten

• Funktionshinderpolitiken
• Funktionshinderområdet har 

många traditionella arbetssätt

• Ovana vid juridik som verktyg

• Verksamhetsstyrt



Hur kan 
funktionshinderkonventionen 

fungera som verktyg?



Hur kan funktionshinderkonventionen påverka 
nationell politik?
• Försvar: skydd mot nedskärningar

• Inspirerande: förändra traditionell politik och koncept

• Reflektion: stimulera till nationell debatt om 
funktionshinderpolitiken

• Mobiliserande: förstärkning för nationella 
funktionshinderorganisationer till mobilisering och 
inflytande

Waldschmidt, Anne (2016)



Funktionshinder-
konventionen som 
verktyg

Juridiskt • Åtagande

Politiskt

• Debattera

• Belysa

• Krav på 
rättigheter

Pedagog
iskt

• Diskussioner om 
rättigheter

Etiskt
• Förhållningssätt

• Värdegrund



Ett ständigt pågående 
arbete…



Rekommendationer

Förändringsarbete

Regeringens 
rapport

Alternativrapport

Granskning

Konventionscykeln
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Ny strategi?



Underlag för framtida 
förändringsarbete
• Funktionshinderkonventionen

• Rekommendationerna från CRPD-kommittén

• Nationell strategi



Vad kan vi lära av 
barnrättspolitiken?



Rapporter till barnrättskommittén

• Sverige har lämnat fem rapporter

• Barnrättskommitténs kritik
• Bristande samordning mellan kommuner, landsting och departement

• Barnkonventionen ej lag



Implementering av barnkonventionen

• En strategi för att förverkliga barnkonventionen i Sverige (1999)
• Övergripande mål. Barnkonventionen ska finnas med i allt beslutsfattande 

som rör barn

• Gemensam referensram för olika aktörer

• Kritik av avsaknad konkreta mål

• Strategi för att stärka barnets rättigheter (2010)
• Nio principer

• Överenskommelse mellan regeringen och SKL om att utveckla barns 
rättigheter i kommuner och landsting



Barnkonventionen och politiken

• 1990-talet: Stor informationssatsning (kommunal personal, 
barnkonventionsinformatörer)

• Utveckling: Från checklista till processinriktning

• Att implementera barnkonventionen är en ständigt pågående process

"Många vill ha en supermodell. Men det fungerar inte. Vi måste istället få till en 
djupare reflektion och processinriktat tänkande om vad som är barnets bästa"



Fokus på kunskapsprocesser

• Arenor
• Barnrättsakademin Örebro Universitet

• Barnrättsdagarna (1200 besökare)

• Barnrättstorget Almedalen (BO, Barnrättsakademin och Allmänna 
barnhuset



Vad kan vi lära av Rädda 
barnens arbete?



Rädda barnen

• Barnkonventionsbevakare
• Barnkonventionsbevakarna arbetar utifrån Rädda Barnens 

verktygslåda "Stärka Barnkonventionen ställning i kommuner och 
landsting".

• Barnkonventionsnätverk i varje region (4 st) som ska stötta 
lokalföreningar/distrikt

• Ung röst: Landsomfattande undersökning (25 000 barn i 75 
kommuner)



Förankring inom rörelsen

• Närvaro vid 
barnrättskommitténs förhör

• Studiecirklar

• Återkoppling mellan 
barnrättskommitténs 
rekommendationer till 
kommunal nivå



Framgångsfaktorer

• Förstå barnens villkor

• Gör en långsiktig plan

• Koordinera själva genomförandet

• Bedriv arbetet ur ett barnrättsperspektiv

• Gör barn synliga i budgeten

• Utbilda och medvetandegör

• Involvera civilsamhället



Internationellt exempel



Storbritannien 

• Omfattande nedskärningar i Storbritannien

• Anmälan: Allvarliga och systematiska kränkningar: artikel 6, 
tilläggsprotokollet
• Disabled People Against Cut (DPAC) åberopade bland annat stängningen av 

Independent Living Fund
• Statistik och ett hundratal vittnesmål
• Efter DPAC framställan svarade brittiska regeringen och DPAC gjorde en andra 

framställan. 
• Kommittén ansåg det fanns tillräckligt med underlag för att öppna upp för en 

undersökning
• Skulle vara konfidentiell vilket betonades av kommittén. Men läckte ut av 

misstag till brittisk media. 



TACK!

Epost: lars.lindberg@hso.se


