
Organisationens interna åtagande 
Funktionsrätt Sverige ska stärka den interndemokratiska dialogen med medlemsförbunden. 
Exempelvis genom att anordna ordförandemöten oftare och genom att skapa bättre förutsättningar 
för delaktighet och samverkan i gemensamma frågor. 
 
Organisationens externa åtagande 
Funktionsrätt Sveriges uppgift är att förändra samhället och vår vision - ett samhälle för alla – 
definieras i Funktionsrättskonventionen. Vi gör det genom att belysa levnadsvillkoren för personer 
med funktionsnedsättning i Sverige och agera aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som 
inkluderar full delaktighet för alla människor i samhällets alla delar. En utgångspunkt i vårt arbete är 
universell utformning, en inkluderande samhällsplanering som redan från början utgår från 
människors olikheter och lika värde. Vårt projekt Rätt från början arbetar konkret med externa parter 
för att – genom universell utformning – fånga in mångfalden i vårt samhälle i skapandet av allt nytt. 
Att ge de som står längst utanför en röst och inflytande är ett demokratibyggande arbete. Under 
2021 har projektet presenterat ett processtöd för att arbeta med universell utformning inom bland 
annat skola och utbildning, och just nu planeras en aktivitet på barnrättsdagarna i september som 
handlar om hur universell utformning kan användas för att skapa lärmiljöer och en skola som 
fungerar för alla elever. I samverkan med Funktionsrätt Göteborg planerar vi också delta på MR-
dagarna i december med ett seminarium som handlar om hur funktionsrättsorganisationerna på 
riktigt genom aktiv involvering, kan ges den delaktighet som erkänns i Funktionsrättskonventionen. 
För att öka delaktigheten på olika samhällsområden ska vi under 2021 ha en webbinarieserie vi 
bjuder in beslutsfattare och allmänheten för att diskutera olika samhällsfrågor. Ämnena har sitt 
ursprung i rekommendationer från rapporten Respekt för rättigheter om hur Sverige lever upp till 
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
 
Organisationens kommunikativa åtagande 
Funktionsrätt Sverige ska som funktionsrättsrörelsens röst mot regering, riksdag och centrala 
myndigheter arbeta för att personer med funktionsnedsättning ska vara fullt delaktiga i samhällets 
alla delar och garanteras ett skydd mot diskriminering på grund av sin funktionsnedsättning. Under 
året kommer vi i våra kanaler att lyfta behovet av ändring av de stelbenta reglerna inom 
socialförsäkringen som innebär att människor inte vågar engagera sig ideellt, exempelvis i 
funktionsrättsorganisationer, av rädsla för att förlora sin ersättning från försäkring. Dagens regler blir 
ett demokratiproblem. Vi kommer i mediala utspel lyfta funktionsrättsorganisationers rätt att bli 
aktivt involverade i beslut samt i övervakning av funktionsrättskonventionen. I uppmärksammande 
av event som vi är delaktiga i exempelvis seminarierna/webbinarierna på Barnrättsdagarna i 
september samt MR-dagarna i december kommer vi lyfta delaktighet och demokrati.   
 


