Om aktören
Myndigheten för delaktighet, MFD, är en kunskapsmyndighet som arbetar inom
funktionshindersområdet. Vi arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt
delaktiga i samhället.
Organisationens interna åtagande
På MFD genomför vi kontinuerligt utbildningsinsatser för alla medarbetare bland annat med fokus på
den statliga värdegrunden och mänskliga rättigheter.
Under detta år kommer vi på ett personalmöte ha temat ”Demokrati 100 år” då vi ska presentera och
diskutera den kunskapssammanställning som har tagits fram och som visar hur den demokratiska
utvecklingen har sett ut i Sverige under 1900-talet fram till idag. Ett särskilt fokus kommer att vara
hur förutsättningarna har sett ut för personer med funktionsnedsättning.
Organisationens externa åtagande
Uppdrag inom ramen för demokrati 100 år
Vi har ett särskilt demokratiuppdrag som syftar till att öka kunskapen hos våra målgrupper om hur
förutsättningarna att delta i de demokratiska processerna har sett ut för personer med
funktionsnedsättning under 1900-talet fram till idag.
Inom uppdraget kommer vi bland annat att ta fram en kunskapssammanställning för att få en
heltäckande bild av hur har den demokratiska utvecklingen sett ut i stort i Sverige under 1900-talet
och hur den har sett ut för personer med funktionsnedsättning i Sverige under samma tid?
Utifrån kunskapssammanställningar kommer vi att ta fram ett antal material som tex en digital
tidslinje, en film, berättelser från personer med egna erfarenheter och en quiz. Syftet med dessa
material är att sprida kunskap på ett inspirerande sätt.
Inom uppdraget kommer vi också att genomföra ett antal kunskapsseminarier tillsammans med våra
samarbetspartners för att uppmärksamma följande teman: Rätten till rösträtt och hur har attityderna
gentemot gruppen personer med funktionsnedsättning påverkat deras möjligheter till att vara
demokratiskt delaktiga på lika villkor, Tillgänglig information – en förutsättning för att kunna delta i
demokratin och Civilsamhällets påverkan på den demokratiska utvecklingen.
Inför valet 2022
MFD kommer inför riksdagsvalet 2022 att belysa vilka möjligheter och hinder personer med olika
funktionsnedsättningar möter för att kunna rösta och delta i politiken. Generellt sett är de mindre
delaktiga i demokratin än övriga befolkningen, har inte samma möjlighet att påverka politiska
beslutsprocesser som andra, röstar i lägre utsträckning och är underrepresenterade i de folkvalda
församlingarna. MFD kommer visa på olika aspekter som bidrar till bättre förutsättningar för ett
demokratiskt deltagande. MFD har sedan tidigare tagit fram en checklista för tillgängliga vallokaler,
denna kommer att spridas till berörda inför riksdagsvalet.
Organisationens kommunikativa åtagande
Våra främsta budskap kommer att vara:
•
100 år av allmän rösträtt – men inte för alla. Nästan halva Sveriges befolkning saknade
rösträtt i riksdagsvalet 1921.
•
Funktionshindersrörelsen ställde nya krav på samhället och synliggjorde vilka hinder
som fanns för många att delta.
•
Alla har rätt att rösta och kunna engagera sig politiskt.
•
Tillgänglig information är en viktig förutsättning för att kunna delta i demokratin.
•
En demokratisk utmaning är att inkludera fler i den digitala utvecklingen.
•
Demokratin kan aldrig tas för given utan behöver ständigt försvaras.
Målgrupperna för våra externa åtagande är framför allt myndigheter, regioner och kommuner. Här
har vi identifierat ett antal funktioner som vi särskilt ska rikta oss till: politiker/beslutsfattare,

tjänstemän med ansvar för medborgardialoger, tjänstemän som ingår i valnämnderna i kommunen,
utbildningssamordnare i kommuner, regioner och på myndigheter.
Förutom detta är också en viktig målgrupp och samarbetspartner funktionsrättsorganisationer/
personer med funktionsnedsättning.
De kanaler vi framför allt kommer att använda för att sprida våra material och budskap är:
MFD; webbplats, Sociala medier, Medverka i andra aktörers seminarier/konferenser, Podcast,
Funktionshinderrörelsens medlemstidningar och våra samverkanspartners kanaler.

