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Det är tydligt att det finns flera kopplingar mel-
lan fattigdom och funktionshinder. Fattigdom 
bidrar till att personer föds med och lever med 
funktionsnedsättning. Funktionshinder i sam-
hällen världen över gör också att personer med 
funktionsnedsättning fortsätter att leva i extrem 
fattigdom.

Genom de globala hållbarhetsmålen i Agen-
da 2030 har länder världen över åtagit sig att 
inkludera alla i arbetet för en hållbar utveckling. 
Detta innebär också marginaliserade och extra 
utsatta grupper som exempelvis personer med 
funktionsnedsättning.

I hållbarhetsmål nummer 1 ska den extrema 
fattigdomen avskaffas för alla människor över-
allt till år 2030. Alla länder måste verka för att 
ett sådant arbete ska vara möjligt. Internationellt 
kan Sverige påverka i rätt riktning genom sin 
politik för global utveckling. Den svenska reger-
ingen har slagit fast att satsningar på fattigdom 
ska kännetecknas av ett rättighetsperspektiv. 
Flera utmaningar kvarstår dock, inte minst ur 
ett funktionshinderperspektiv. Regering och 

biståndsmyndigheter måste få mer kunskap om 
frågor som rör personer med funktionsnedsätt-
ning. Expertis som finns hos andra myndigheter 
och aktörer i samhället i stort behöver tas bättre 
till vara och frågan om funktionshinder och dess 
koppling till global fattigdom behöver ständigt 
aktualiseras inom olika avgörande områden som 
exempelvis juridik, försörjning och utbildning.

I de  partnerskapsprojekt som MyRight och 
dess medlemsorganisationer bedriver ges möj-
lighet till erfarenhetsutbyte och det skapas med-
vetenhet om hur det är att leva med funktions-
nedsättning. Genom att tillvarata och utveckla 
resurser och förmågor hos personer med funk-
tionsnedsättning bidrar projekten också till en 
positiv samhällsutveckling. Det vittnar deltagare 
från tre medlemsorganisationer i rapporten om. 
Carina Pettersson berättar om ett projekt i Nepal 
som Autism- och aspergerförbundet deltar i där, 
Sven-Arne Persson från Föreningen för barn, 
unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB, 
berättar om ett projekt som de deltar i Nicara-
gua och Hamaddah Mansour från Synskadades 

SAMMANFATTNING
Genom att inkludera personer med funktionsnedsättning  

skapas förutsättningar för att utrota den extrema fattigdomen  
i världen. Det finns många utmaningar i detta arbete  

men också stora möjligheter. 
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riksförbund, SRF,  berättar om ett projekt som 
de deltar i i Bosnien och Hercegovina. 

I rapporten möter vi också Sameera Sanda-
ruwan från Sri Lanka som är rörelsehindrad, 
Sada Igikundiro från Rwanda som är dövblind 
och Nindi Mtumwa Shafii från Tanzania som 
lever med mental ohälsa. De ger sina person-
liga berättelser om vilka funktionshinder de 
upplevt i och med sina funktionsnedsättningar. 
De  berättar också om hur de hittat en väg ut ur 
isolering och fått en möjlighet att påverka sina 
egna levnadsvillkor.

I slutet av rapporten ger MyRight rekom-
mendationer om hur vi kan bidra till att nå det 
globala hållbarhetsmålet om fattigdomsbekämp-
ning ur ett funktionshinderperspektiv. Vi riktar 
oss till regeringen och andra beslutsfattare men 
ger också tips till aktivister inom funktionshin-
derrörelsen och civilsamhällsorganisationer som 
arbetar med global utveckling.

I linje med Socialstyrelsen1 definieras funk-
tionsnedsättning och funktionshinder på följande 
sätt: Funktionsnedsättning är en nedsättning av 
fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsför-
måga. Funktionshinder är den begränsning som 
en funktionsnedsättning innebär för en person i 
relation till omgivningen.

1    Socialstyrelsen http://www.socialstyrelsen.se/
fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio#an-
chor_2
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Vid mitt första besök på Sri Lanka år 1987 mötte 
jag en ung kvinna med synnedsättning som bod-
de med sin kusins familj. Genom att sy dukar 
och sälja dem på marknaden ville kvinnan bidra 
till familjeförsörjningen.

Det var en ung kvinna med förhoppningar om 
framtiden och jag skäms över att jag då under-
skattade hennes förmåga att förändra sitt liv. 
Idag vet jag bättre och önskar så att det lyckades 
väl för den där unga lankesiska kvinnan och 
hennes familj. 

Under de 30 år som jag haft förmånen att 
arbeta med funktionshinderfrågor internatio-
nellt, har jag mött jordbrukare och hantverkare 
med funktionsnedsättning som varje dag bidrar 
till sin och familjens inkomster. Skillnaden på 
någonting och ingenting är verkligen mycket 
stor. Det bidraget är enormt viktigt både för den 
enskilda individen men också för det land där 
personen lever och verkar. 

MyRights verksamhet är rättighetsbaserad 
och går ut på att stärka individer och organisa-
tioner så att de kan påverka de samhällen de le-

ver i. En av MyRights målsättningar är att perso-
ner med funktionsnedsättning och deras familjer 
ska kunna leva inkluderade i de samhällen där 
de bor och verkar. Ett annat är att stärka indivi-
derna så att de ska kunna ta sig ur fattigdom och 
bidra till sin och sin familjs försörjning.

FN-konventionen för personer med funk-
tionsnedsättning och deras rättigheter är ett 
viktigt verktyg i arbetet med att undanröja funk-
tionshinder världen över. Agenda 2030 med de 
nya hållbarhetsmålen är en ny och viktig förut-
sättning för att ingen längre ska lämnas utanför. 

Det första målet om minskad fattigdom är 
centralt för att nå en hållbar värld. Och om inte 
personer med funktionsnedsättning och deras 
familjer inkluderas i arbetat med fattigdoms-
bekämpning kan vi aldrig på allvar bekämpa 
fattigdomen i låginkomstländer eller någon 
annanstans. Personer med funktionsnedsättning 
och deras familjer är i väldigt hög grad överre-
presenterade bland extremt fattiga. 

Det är positivt att gruppen personer med 
funktionsnedsättning omnämns inom ett flertal 

FÖRORD
MyRights generalsekreterare Tiina Nummi-Södergren om sitt  

trettioåriga engagemang i funktionshinderfrågor internationellt,  
och om skillnaden mellan någonting och ingenting.



av de globala målen. Att denna grupp särskilt 
adresseras och efterfrågas är en förutsättning för 
att nå dem som lever i extrem fattigdom. Kanske 
kan vi då äntligen på allvar börja prata om att 
inte lämna någon utanför. 
I denna rapport vill MyRight påvisa den nära 
kopplingen som finns mellan fattigdom och 
funktionshinder. Vi vill också visa att genom att 
ge oss personer med funktionsnedsättning rätt 
möjligheter kan vi nå ökad egenmakt och frihet 
men också ökad samhällelig påverkan. Att inklu-
dera personer med funktionsnedsättning i de 

kommande globala framstegen är lösningen, och 
ett krav för att Agenda 2030 och hållbarhetsmå-
len ska bli verklighet. ”Our solution: Inclusion.”

Rapporten innehåller intervjuer med besluts-
fattare och myndighetspersoner såväl som perso-
ner i Sverige och ute i världen som är aktiva i, 
eller berörs av något av våra projekt. 

Jag hoppas att du som läser finner den intres-
sant och läsvärd. 

Sada Igikundiro 

Foto: ©Jonas Hong Soo Eriksson
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Den extrema fattigdomen har minskat be-
tydligt under de senaste decennierna. Antalet 
människor i extrem fattigdom beräknades vara 
767 miljoner människor år 2013. Det är en 
minskning jämfört med året 1981 då 1,9 miljar-
der människor levde i extrem fattigdom. Under 
samma period har världsbefolkningen ökat från 
4,5 miljarder till över 7 miljarder invånare. 
Andelen människor som lever i extrem fattig-
dom i världen har alltså minskat snabbt under de 
senaste 35 åren.

Samtidigt som många länder genomgått en 
positiv ekonomisk utveckling med minskad 
fattigdom har klyftorna mellan individer och 
grupper ökat. Det handlar om en ojämlikhet som 
ofta är baserad på kön, ålder, etnicitet, ekono-
misk eller social status – och inte minst funk-
tionsnedsättning.

Kopplingen mellan fattigdom, utveckling 
och funktionsnedsättningar är tydlig i och med 
att människor med funktionsnedsättningar 
löper en högre risk att bli fattiga, samtidigt som 
fattigdomen ger en förhöjd risk för funktions-

nedsättningar1.
FN:s utvecklingsorgan, UNDP, beräknar att 

det finns en miljard människor på jorden som 
lever med någon form av funktionsnedsättning2. 
I de flesta samhällen tillhör personer med funk-
tionsnedsättning de allra mest marginaliserade. 

Orättvisor och diskriminering av personer 
med funktionsnedsättning beror ofta på bristan-
de kunskaper hos omgivningen. I fattiga länder 
är det inte ovanligt att okunnighet om funktions-
nedsättningar leder till att det uppstår myter. 
Exempel på myter är att funktionsnedsättningar 
beror på förbannelser som drabbat familjen eller 
att funktionsnedsättningar smittar3. Senare i den 
här rapporten kan du läsa om Nindi från Tanza-
nia. Hennes berättelse är ett exempel på vilka 
konsekvenser bristen på kunskap om funktions-
nedsättningar kan få. Nindi berättar om hur 

1.   WHO. World Report on Disability, sid 10. 2011.

2.   UNDP. Human Development Report Overview, sid 5. 
2016.

3.   UNICEF. Children and Young People with Disabilities 
Fact Sheet, sid 4. 2013

TYDLIGA SAMBAND
MELLAN FATTIGDOM OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING.

Ingen ska lämnas efter. Det är ledorden i den globala utvecklings- 
politik som världens länder kom överens om i september 2015. Alla 

länder i världen har åtagit sig att skapa en hållbar framtid och  
utrota fattigdomen till 2030. Men om det ska lyckas krävs det  

också att personer med funktionsnedsättning blir  
inkluderade på ett helt annat sätt än i dag.
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hennes familj trodde att hon blivit utsatt för en 
förbannelse i samband med att hon drabbades av 
psykisk ohälsa. Familjen tog henne till en lokal 
”traditionell helare”, eller ”häxdoktor”, som 
påstod sig kunna hjälpa henne, istället för att ge 
henne det stöd hon egentligen var i behov av. 

Om världen menar allvar med att ingen ska 
lämnas på efterkälken står det klart att arbetet 
mot diskrimineringen av personer med funk-
tionsnedsättning måste prioriteras. Det är helt 
enkelt en förutsättning för att Agenda 2030 ska 
bli verklighet.

OM FATTIGDOMSBEGREPPET
En av tre världsmedborgare lever 
under ”låga nivåer av mänsklig ut-
veckling” konstateras i den senaste 
upplagan av UNDP:s årliga Human 
Development Report. Närmare 1,5 
miljarder människor lever i multidi-
mensionell fattigdom, en term för att 
beskriva fler aspekter av fattigdom än 
bara den ekonomiska. 

Fattigdom innefattar en människas möjlighet 
att kunna äta sig mätt på näringsrik mat och 
slippa vara undernärd, om att ha tillgång till rent 
dricksvatten och därmed kunna undgå sjukdo-
mar, om rätten att få gå i skolan, möjligheten att 
få sjukvård och att ha inflytande över sitt eget 
liv och sin framtid. Samt rätten att kunna känna 
sig trygg. Personer med funktionsnedsättning 
förnekas ofta många av dessa rättigheter. 
Världsbankens definition av om en människa le-
ver i extrem fattigdom är satt till när en persons 
inkomst är mindre än motsvarande 1,9 dollar 
om dagen, cirka 17 svenska kronor. Siffran tar 
hänsyn till den generella prisnivån i varje enskilt 
land och är ett slags lägstamått för vad som 
krävs för en människa att kunna överleva4.

Ett annat sätt att mäta fattigdom är att studera 

4.   https://unicef.se/fakta/fattigdom

hur många som tvingas gå undernärda. I dagens 
värld beräknas en av nio människor fortfarande 
gå hungrig. 

Fattigdom är också en fråga om makt
En människa som är drabbad av fattigdom 
förnekas ofta även sina mänskliga rättigheter 
och har sämre möjligheter att förändra sina liv. 
Extra tydligt är detta för personer som lever med 
funktionsnedsättning.

Världshälsoorganisationen, WHO, slår fast 
att funktionsnedsättningar är intimt förknippade 
med människorättsfrågor.  Människor utsätts för 
djupa orättvisor när de på grund av sin funk-
tionsnedsättning blir nekade vård, utbildning, 
arbete och möjlighet till politiskt deltagande5. På 
samma sätt kränks människor då de blir utsatta 
för våld, övergrepp och fördomar på grund av 
sin funktionsnedsättning. 

En rad studier från olika delar av världen har 
visat att personer som lever med funktionsned-
sättning och deras familjer, löper en betydligt 
högre risk att drabbas av ekonomiska och socia-
la orättvisor än andra.

Familjer där någon eller flera familjemedlem-
mar lever med funktionsnedsättning kan även bli 
hårt drabbade ekonomiskt. Arbetstid kan gå för-
lorad om någon behöver omvårdnad i hemmet 
och det kan även uppkomma andra ekonomiska 
kostnader.

Många länder saknar sociala trygghetssystem. 
Utan trygghetssystem blir det familjerna som i 
bästa mån får täcka upp för samhällets brister. 
Vilket naturligtvis slår hårdast mot dem som 
redan är fattiga eller lever precis på gränsen till 
fattigdom.

FN-organet Internationella arbetsorganisatio-
nen, ILO, lyfter i en av sina rekommendationer 
(nummer 202) fram behovet av just nationella 
sociala grundskydd. Målsättningen är att ett 
socialt grundskydd ska utgöra ett golv och på så 
vis blir ett grundskydd som når ut även till dem 
som inte har ett arbete och utgör de allra fatti-
gaste. Det sociala grundskyddet ska omfatta alla 

5.   WHO. World Report on Disability, sid 9. 2011.
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FUNKTIONS- 
NEDSÄTTNING

ÖKADE RISKER
för funktionsnedsättning på grund  

av undernäring och sjukdomar,  
förhöjd olycksrisk, sämre boende- 
förhållande, minskad tillgång till 
sjukvård och rent dricksvatten, 
ökad risk att drabbas av våld  

eller katastrofer.

FATTIGDOM
DISKRIMINERING
leder till; minskad tillgång till sjukvård, 
skola och utbildning, arbetstillfällen, 

sociala kontakter, dålig självkänsla och 
lägre förväntningar från omvärlden, 

färre stödinsatser från samhället.

och är särskilt viktigt för extra utsatta grupper 
som exempelvis personer med funktionsnedsätt-
ning.

Människor som är fattiga riskerar i högre grad 
att få olika former av funktionsnedsättningar på 
grund av dålig sjukvård, undernäring, bristande 
tillgång till rent vatten och fungerande toaletter. 
Att människor som är fattiga lever i farliga mil-
jöer och arbetar under farliga arbetsförhållanden6 
ökar också riskerna för funktionsnedsättningar. 
Fattigdom tvingar ofta människor att bo i sämre 
bostäder och nära farlig trafik som höjer riskerna 
för att till exempel falla offer för trafikolyckor. 
Sämre hus och färre möjligheter till skydd gör 
också att konflikter och naturkatastrofer slår 
hårdast mot de fattigaste. Det innebär ännu en 
förhöjd risk att drabbas av funktionsnedsättning.

Ofta är arbetsmarknaden i stort sett stängd 
för personer med funktionsnedsättning. Utma-

6.   UNICEF. Children and Young People with Disabilities 
Fact Sheet, sid 6. 2013.

ningarna för dem som väl lyckats få ett arbete är 
många och olika hinder gör att det blir svårt att 
behålla ett arbete. 

Undernäring ökar riskerna
Det är väldokumenterat att undernäring bland 
gravida kvinnor och små barn riskerar att leda 
till försenad utveckling och förhöjd risk för 
funktionsnedsättning hos barn7.

Om en gravid kvinna lider av undernäring 
kan det ha en negativ inverkan på fostret och 
barnets fysiska och intellektuella utveckling. 
Barn som lider brist på viktiga näringsämnen 
kan påverkas i sin utveckling. Jodbrist un-
der tiden som hjärnan utvecklas kan leda till 
funktionsnedsättningar, brist på A-vitamin till 
blindhet och försvagat immunsystem, medan 
brist på folsyra ökar risken för låg födelsevikt 

7.   UNICEF. Stronger Together Nutrition-Disability Links 
and Synergies Briefing Note, sid 3. 2011.
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och ryggmärgsbråck8.
Brist på A-vitamin är ett stort problem i 

världen och beräknas orsaka att mellan 250 000 
och 500 000 barn årligen blir blinda9. Det är ett 
problem som lätt går att åtgärda med hjälp av 
billiga tillskott av A-vitamin.

Funktionsnedsättning kan även leda till un-
dernäring. Det sker när familjen inte prioriterar 
en person med funktionsnedsättning lika högt 
som de andra familjemedlemmarna vid matbor-
det och när en person med funktionsnedsättning 
inte alltid får den hjälp hen behöver för att äta. 
En funktionsnedsättning kan dessutom leda till 
efterföljande hälsoproblem för personen i fråga. 
Det kan ske när familjer av olika skäl inte låter 
en anhörig lämna hemmet, vilket hämmar perso-
nens fysik och allmänna utveckling.

Färre går i skolan
På senare år har andelen barn som går i skolan 
ökat snabbt i världen. Men enligt FN:s barnfond 
Unicef finns det fortfarande minst 58 miljoner 
barn i världen som berövas sin rätt att gå i skolan.

Barn med funktionsnedsättning går i lägre 
utsträckning i skolan jämfört med andra barn. 
Fattigdom är en av de vanligaste orsakerna. En 
bidragande orsak kan också vara att barn hålls 
hemma av sina föräldrar på grund av det stigma 
som funktionsnedsättningar innebär för familjen. 
Det vill säga att samhället grupperar människor 
utifrån egenskaper, här en funktionsnedsättning, 
och nedvärderar personer utifrån det. I många 
samhällen är mammor till barn med funktionsned-
sättning särskilt drabbade av sådana stigmatisering-
ar. Ytterligare en orsak till låg skolnärvaro för barn 
med funktionsnedsättning kan vara att skolorna inte 
är tillgängliga för elever med särskilda behov.

Äldre elever med funktionsnedsättning kan 
dessutom hoppa av skolan när utbildningsmate-
rial för elever med exempelvis nedsatt syn eller 
hörsel bara är utformat för de yngsta barnen. Ett 
annat skäl kan vara att föräldrar inte ser samma 

8.  https://unicef.se/fakta/undernaring

9.   UNICEF. Children and Young People with Disabilities 
Fact Sheet, sid 27. 2013.

potential för ett barn med funktionsnedsättning 
som för övriga syskon och därför inte prioriterar 
det barnets studier lika mycket.

Barn som inte går i skolan får av naturliga 
skäl mycket sämre förutsättningar på arbets-
marknaden och löper en betydligt högre risk att 
fastna i fattigdom.

STOR BRIST PÅ GLOBAL  
STATISTIK OM FUNKTIONS-
NEDSÄTTNINGAR
Det råder brist på tillförlitlig statistik 
om personer med funktionsnedsätt-
ning i världen. Orsakerna är flera. I 
samhällen där det är stigmatiserande 
att ha en funktionsnedsättning kan 
mörkertalet vara högt.  Om personer 
hålls gömda från offentligheten är 
det inte heller konstigt om de inte 
finns med i statistiken. Ett exempel på 
mörkertal kommer från en undersök-
ning som gjordes i Sierra Leone 2004. 
Undersökningen visade att det bara 
fanns 3 300 personer med utveck-
lingsstörning i landet. Den stred mot 
en noggrann nationell kartläggning 
från året innan som gav vid handen 
att den verkliga siffran troligen var tio 
gånger så hög10.

En del barn som föds med funktionsnedsättning 
blir inte ens registrerade av myndigheterna. 

WHO påpekar att pålitlig och relevant sta-
tistik om personer med funktionsnedsättning 
är mycket viktig för utformningen av politiska 
satsningar. Allra helst skulle FN-organet vilja få 
fram standardiserade uppgifter som kan jäm-
föras mellan länder. Standardiserade uppgifter 
skulle vara viktiga för att bättre förstå vad olika 

10.  UNESCO, GAW 2014 Facts-Figures, sid 1. 2014.
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insatser har för effekter. Uppgifterna är också 
viktiga för att jämföra hur olika länder tillämpar 
arbetet med FN-konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning i praktiken11.

Det pågår ett arbete för att förändra FN:s 
riktlinjer för så kallade hushållsundersökningar, 
undersökningar som genomförs löpande i många 
länder. Om förekomsten av funktionsnedsätt-
ningar efterfrågades regelmässigt i samband 
med hushållsundersökningar  skulle det kunna 
ge en bättre gemensam statistisk grund.

Trots den bristande statistiken har organ som 
WHO och Världsbanken gjort uppskattningar av 
situationen i världen:

 ↘ Över en miljard människor, eller 15 
procent av världens befolkning, beräknas 
leva med minst en form av funkti onsned-
sätt ning och upp emot 200 miljoner av 
dessa möter betydande funkti onshinder i 
livet. Det innebär att  personer som lever 
med funkti onsnedsätt ning utgör världens 
största minoritet.

 ↘ Närmare 80 procent av dem som lever 
med funkti onsnedsätt ning beräknas bo 
i låg- och medelinkomstländer12. I dessa 
länder är andelen personer med funkti ons-
nedsätt ning inom alla åldersgrupper högre 
än i höginkomstländer13.

 ↘ Människor som lever med funkti ons-
nedsätt ning löper en betydligt större risk 
att  drabbas av socioekonomiska orätt visor 
än andra. Dit hör sämre ti llgång ti ll utbild-
ning, god hälsa och sjukvård samt arbets-
marknad. De drabbas dessutom i högre 
utsträckning av fatti  gdom.

11.  htt p://www.who.int/disabiliti es/data/en/

12.   SIDA. Mänskliga rätti  gheter för personer med funk-
ti onsnedsätt ning, sid 14. 2009.

13.   UNESCO, GAW 2014 Facts-Figures, sid 1. 2014.

 ↘ Beroende på källa beräknas det fi nnas 
mellan 93 och 150 miljoner barn i världen 
som lever med minst en form av funkti ons-
nedsätt ning14.

 ↘ Upp emot nio av ti o barn som lever 
med funkti onsnedsätt ning i utvecklingslän-
der går inte i skolan15.

 ↘ Barnadödligheten för barn med 
funkti onsnedsätt ning kan ligga på hela 80 
procent i länder där den genomsnitt liga 
dödligheten för barn som ännu inte har fyllt 
fem år har sjunkit ti ll under 20 procent16.

 ↘ Fatti  gdom är en starkt bidragande 
faktor ti ll funkti onsnedsätt ning. Samti digt 
har funkti onsnedsätt ning en tendens att  
låsa fast människor i fatti  gdom. Familjer 
där någon eller fl era lever med funk-
ti onsnedsätt ning löper ökad risk att  leva 
i fatti  gdom. En orsak ti ll fatti  gdom är att  
arbetsti d går förlorad på grund av att  ti d 
går ti ll omvårdnad17.

Inkluderande satsningar kan 
ge stora samhällsvinster
Uteblivna satsningar på personer med funk-
tionsnedsättning blir väldigt dyra. Länder som 
inte ger alla möjlighet till utbildning går miste 
om stora belopp i potentiella inkomster från 
människor som annars hade kunnat bidra till 

14.   UNICEF. Children and Young People with Disabiliti es 
Fact Sheet, sid 10. 2013.

15.   UNITED NATIONS. Disability and the Millennium 
Development Goals, sid 18. 2011.

16.   UNICEF. Children and Young People with Disabiliti es 
Fact Sheet, sid 10. 2013.

17.   UNICEF. Children and Young People with Disabiliti es 
Fact Sheet, sid 16. 2013.
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ländernas utveckling. 
En rapport som i oktober 2016 lanserades 

av International Disability and Development 
Consortium, IDDC, visar att det årligen handlar 
om mångmiljardbelopp i förlorade inkomster 
för världens låginkomstländer. Att inte satsa på 
inkluderande skolor och arbetsplatser står därför 
i strid med ekonomisk logik. 

Rapportförfattarna lyfter bland annat fram ex-
emplet Bangladesh. Det fattiga landet beräknas 
årligen gå miste om inkomster motsvarande 1,2 
miljarder dollar på grund av uteblivna satsningar 
för att se till att personer med funktionsnedsätt-
ning får möjlighet att utbilda sig och bli produk-
tiva i arbetslivet. Det motsvarar runt 1,7 procent 
av det fattiga landets bruttonationalprodukt18.  

Dessutom påpekar FN:s barnfond Unicef att 
en inkluderande utbildning även har en positiv 
inverkan på samhället i stort.  Den positiva ef-
fekten kommer genom att elever utan funktions-
nedsättning som går i inkluderande skolor får en 
ökande förståelse för mångfald. Därmed blir de 
också bättre förberedda på att skapa ett samhälle 
där alla människor blir inkluderade19.

FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning
FN-konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning antogs av general-
församlingen i december 2006. Konventionen 
gäller i Sverige sedan år 2009. Det innebär att 
alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige 
ska följa konventionens artiklar.

Konventionen ska främja, skydda och säker-
ställa mänskliga rättigheter och grundläggande 
friheter för personer med funktionsnedsättning.

Personer med funktionsnedsättning omfat-
tas givetvis även av andra konventioner samt 
av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna. FN-konventionen om rättigheter 

18.   IDDC. Costing Equity – the case for disability respon-
sive education financing, sid 10. 2016

19.    UNICEF. State of the World’s Children: Children with 
Disabilities, sid 3. 2013

för personer med funktionsnedsättning syftar till 
att stärka det skydd som dessa personer redan 
har i andra konventioner. Målsättningen är att få 
bort de hinder som gör att personer med funk-
tionsnedsättning inte får möjlighet att utöva sina 
mänskliga rättigheter.

Från millenniemål till Agenda 2030
FN:s millenniemål var en uppsättning av åtta 
målsättningar som syftade till att drastiskt 
minska fattigdomen och ojämlikheten i världen 
fram till 2015. Millenniemålen saknade dock 
uttalade målsättningar för alla de människor i 
världen som lever med funktionsnedsättning. I 
de nya globala utvecklingsmålen, Agenda 2030, 
är däremot personer med funktionsnedsättning 
en av de prioriterade grupperna.

Världens länder kom överens om millen-
niemålen inför år 2000. Men enligt International 
Disability Alliance, IDA, innebar bristen på sats-
ningar för hundratals miljoner fattiga personer 
med funktionsnedsättning i utvecklingsländer att 
det i praktiken blev omöjligt att infria millen-
niemålen20. 

När millenniemålen skulle omformuleras till 
nya globala målsättningar inför 2015 arbetade 
därför den internationella funktionshinderrörel-
sen för att de nya målen skulle bli mer inklu-
derande och rättvisa. IDA och International 
Disability and Development Consortium, IDDC, 
krävde att de skulle fokusera på en av de fattigas-
te och mest marginaliserade grupperna i världen 
– människor med funktionsnedsättning. Ett annat 
krav var att de globala utvecklingsmålen skulle 
ligga i linje med FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning.

Efter många år av konsultationer med or-
ganisationer, regeringar, näringsliv och andra 
aktörer antog världens länder Agenda 2030 vid 
ett FN-toppmöte i september 2015.  I de nya 
globala hållbara utvecklingsmålen i Agenda 
2030 var det en betydligt bredare satsning som 

20.   http://www.internationaldisabilityalliance.org/con-
tent/millennium-development-goals
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presenterades än i millenniemålen. De nya må-
len är 17 till antalet och innehåller även en lång 
rad delmål.

Millenniemålen nämnde inte alls situationen 
för personer med funktionsnedsättning. I de nya 
hållbara utvecklingsmålen nämns den däremot 
vid elva tillfällen. Och i sju av de 17 övergripan-
de målen fi nns uttalade referenser till funktions-

nedsättningar. Mål 4, 8, 10, 11, 17 är exempel.
Agenda 2030 omfattar alla världens län-

der och började offi ciellt gälla i januari 2016. 
Som namnet antyder ska målsättningarna vara 
uppfyllda till år 2030. Genom agendan åtar sig 
världens länder att innan dess skapa en hållbar 
och rättvis framtid, där fred råder, de mänskli-
ga rättigheterna skyddas, miljöförstörelsen har 

AGENDA 2030 – FLERA MÅL MED FOKUS 
PÅ PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

MÅL NUMMER 4 - GOD UTBILDNING FÖR ALLA
Mål 4 är att  säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja 
livslångt lärande för alla. Här betonas att  det ska fi nnas utbildningsmiljöer som är anpas-
sade för barn och vuxna med funkti onsnedsätt ning. Senast 2030 ska det säkerställas en 
”lika ti llgång ti ll utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer för utsatt a personer, inklusive 
personer med funkti onsnedsätt ning”.

MÅL NUMMER 8 - ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK TILLVÄXT
Mål 8 är att  verka för en inkluderande och långsikti gt hållbar ekonomisk ti llväxt, full och 
produkti v sysselsätt ning med anständiga arbetsvillkor för alla. Ett  av delmålen att  uppnå ti ll 
2030 är ”full och produkti v sysselsätt ning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och 
män, inklusive ungdomar och personer med funkti onsnedsätt ning”. 

MÅL 10 – MINSKAD OJÄMLIKHET
Mål 10 syft ar ti ll att  minska ojämlikheten inom och mellan länder. Ett  av delmålen är att  ti ll 
2030 göra det möjligt för alla människor, oavsett  ålder, kön, funkti onsnedsätt ning, etnicitet, 
ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, att  bli inkluderade i det sociala, 
ekonomiska och politi ska livet.
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MÅL 11 – HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
Mål 11 handlar om att  städer och bosätt ningar ska vara inkluderande, säkra, motstånds-
kraft iga och hållbara. Över hälft en av jordens befolkning bor numera i städer. En siff ra 
som förväntas sti ga ti ll 70 procent inom 35 år. Det betyder att  många städer fortsätt er 
att  växa snabbt. urbanisering har lett  ti ll att  närmare en miljard människor beräknas 
bo i slumliknande förhållanden. För att  skapa en hållbar stadsutveckling måste världen 
enligt mål 11 ta särskild hänsyn ti ll personer med funkti onsnedsätt ning, barn, samt äldre 
människors behov.

Under mål 11 fi nns två delmål som direkt berör personer med funkti onsnedsätt ning. 
Senast 2030 ska världens städer ”ti llhandahålla ti llgång ti ll säkra, ekonomiskt överkom-
liga, ti llgängliga och hållbara transportsystem för alla”. Delmålet ställer också krav på 
ordentliga satsningar på kollekti vtrafi ken ”med särskild uppmärksamhet på behoven hos 
människor i utsatt a situati oner, kvinnor, barn, personer med funkti onsnedsätt ning samt 
äldre personer”. Det andra delmålet handlar om att  det senast 2030 ska råda ”universell 
ti llgång ti ll säkra, inkluderande och ti llgängliga grönområden och off entliga platser, i syn-
nerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer med funkti onsnedsätt ning.”

MÅL 17 - GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP
Genom mål 17 slår världssamfundet fast att  det kommer att  krävas ett  intensivt globalt 
engagemang för att  Agenda 2030 ska kunna genomföras. En avgörande fråga för att  nå 
framgång handlar om att  få fram bra siff ror och stati sti k över situati onen i olika länder. 

Därför är ett  av delmålen att  öka stödet för kapacitetsuppbyggnad ti ll utvecklingsländer-
na. Delmålet ska vara uppfyllt år 2020. Anledningen ti ll det ökade stödet är för att  ”avse-
värt öka ti llgången på aktuella och ti llförlitliga uppgift er av hög kvalitet, uppdelade eft er 
inkomst, kön, ålder, etnicitet, migrati onsstatus, funkti onsnedsätt ning, geografi sk plats och 
andra nati onellt relevanta aspekter”. Vikten av pålitlig stati sti k betonas också i FN:s senas-
te upplaga av Human Development Report. Där slår FN-organet fast att  det är avgörande 
att  världssamfundet får fram data över vilka grupper som ligger eft er, var de fi nns, samt 
vilka orsakerna är.
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Riksdagen klubbade 2003 igenom Svensk poli-
tik för global utveckling, kallad PGU. Där slår 
riksdagen fast att satsningar mot fattigdomen 
ska kännetecknas av ett rättighetsperspektiv. 
Ulrika Modéer, statssekreterare hos Isabella 
Lövin, minister för internationellt utvecklings-
samarbete, säger att regeringen har gjort ”ett 
omtag” i den politiken sedan man kom till mak-
ten. Det innebär bland annat att konventionen 
för personer med funktionsnedsättning ska vara 
en av flera vägledande principer. Hon påpekar 
att diskriminering ofta har flera överlappande 
orsaker, vilket kan förstärka människors utsatt-
het och fattigdom. Personer med funktionsned-
sättning är en av de grupper som Sida därför ska 
ha fokus på.
-Regeringens policyramverk för svenskt utveck-
lingssamarbete slår fast att alla myndigheter som 
är engagerade i utvecklingssamarbetet ska jobba 
med konventionen för personer med funktions-
nedsättning. I det arbetet kan organisationer göra 
en insats med sina kunskaper och erfarenheter, 
menar Ulrika Modéer och fortsätter:

-Jag tror att det finns en kompetens hos många 
organisationer i dessa frågor som vi kanske inte 
har hos regeringen eller biståndsmyndigheten, 
och där kan man bidra.

Personer med funktionsnedsättning är en av 
de grupper som i enlighet med Agenda 2030 
inte längre ska tillåtas att hamna på efterkälken. 
Ulrika Modéer medger dock att det finns utma-
ningar. Bland annat att se till att handläggare 
har förståelse för situationen för personer med 
funktionsnedsättning. Där handlar det om att öka 
kunskaperna hos myndigheterna, inte minst hos 
Sida.
-Om vi ska få detta att genomsyra arbetet så 
måste vi bli bättre på den analysen, säger hon.

Ulrika Modéer understryker behovet av en 
vidgad syn på rättighetsperspektivet – där alla 
grunder till att människor blir utsatta för diskri-
minering ingår.
-Rättighetsperspektivet är en nyckelfråga för po-
litik och utvecklingssamarbete. Alla människor 
ska med och det inkluderar även personer med 
funktionsnedsättning. Det är något vi betonar, 

UTMANINGAR FÖR 

SVERIGES UTVECKLINGSPOLITIK
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsätt- 

ning ska vara en av de vägledande principerna för svensk ut- 
vecklingspolitik. Arbetet för att förbättra den globala situationen för 

människor med funktionsnedsättning står dock inför utmaningar.
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säger Ulrika Modéer.
För att nå framgång menar hon att det är vik-

tigt att analysarbetet inte blir allt för omfattande, 
utan att strategierna också blir genomförbara.
-När man ska säkerställa deltagande gäller det 
att hitta de enkla nycklarna för myndigheterna.

Malin Ekman-Aldén är generaldirektör för 
Myndigheten för delaktighet. Myndighetens 
arbete är främst inriktat på nationella frågor. 
Hon har själv en synnedsättning och har även 
personligen lång erfarenhet av att arbeta med 
funktionshinderfrågor internationellt, bland 
annat som generalsekreterare för MyRight. 

Ekman-Aldén menar att hennes myndighet 
skulle kunna bidra med kunskaper som kanske 
inte finns hos Sida. Men för att kunna koppla 
resurser till det måste Sida få det uppdraget, 
säger hon. Malin Ekman-Aldén påpekar att det 
måste ställas tydliga frågor om funktionshinder-
perspektivet i det internationella arbetet.
- Frågan är inte alltid på dagordningen, så det är 
viktigt att man inom politiken visar att det här är 
en viktig aspekt. Om man ska kunna följa upp 
Agenda 2030-målen utifrån ett funktionshinder-
perspektiv så måste man jobba med frågeställ-
ningarna utåt i världen.

En av de grundläggande frågorna är rätten till 
en egen försörjning. I många delar av världen 
saknar människor med funktionsnedsättning 

möjlighet att försörja sig, genom arbete eller 
genom fungerande välfärdssystem. Det leder till 
ökad fattigdom, diskriminering och utsatthet. 
- I en fattigdomskontext blir den som inte bidrar 
till försörjningen i en familj till en börda, och 
det påverkar hela synen på funktionshinder, 
så den frågan är helt basal. Det handlar också 
om människors självbild och självkänsla, säger 
Malin Ekman- Aldén.

Den andra frågan Ekman-Aldén vill lyfta 
fram är att människor blir omyndigförklarade på 
grund av sin funktionsnedsättning. Hon säger att 
det fortfarande finns många juridiska regelverk 
i världen som gör att människor på grund av 
funktionsnedsättning har minskade rättigheter. 
Det kan handla om möjligheten att få delta i val, 
att föra sin egen talan, ha en egen ekonomi och 
rätten att få ärva.
-Det är en fråga om människovärde. Och då blir 
de juridiska rättigheterna viktiga, eftersom de 
annars signalerar att människor har olika värden.

Samtidigt är frågan om tillgänglighet en för-
utsättning för att människors rättigheter till- 
godoses. Praktiska hinder kan stå i vägen, även 
om lagstiftningen i sig inte är diskriminerande.
-Det kan handla om att förutsättningarna för att 
utöva sina rättigheter inte finns, till exempel att 
en vallokal är otillgänglig, säger Malin Ek-
man-Aldén.
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MyRight och dess medlemsorganisationer 
bedriver projekt i tio länder och har landkontor 
i Bolivia, Nicaragua, Rwanda, Tanzania, Nepal, 
Sri Lanka, Bosnien och Hercegovina. Samtal 
med bara några av de svenska medlemsorganisa-
tionerna leder fram till många konkreta exempel 
på hur samarbeten med lokala partnerskapsor-
ganisationer kan driva på utvecklingen mot mer 
inkluderande samhällen.

Autism- och Aspergerförbundet tillsammans 
med partnerorganisationen Autism Care Nepal 
Society driver ett av projekten. Autism Care 
Nepal Society är en föräldraorganisation som 
bland annat driver en skola i Nepals huvudstad 
Katmandu. Det är den enda skolan av sitt slag 
i det fattiga sydasiatiska landet, berättar Carina 
Pettersson vid Autism- och Aspergerförbundet.  
Som en följd av en studieresa till Nepal inledde 
Autism- och Aspergerförbundet samarbetet efter 
tips om den lokala organisationen via MyRights 
landssamordnare på plats .

Vid samarbetets inledning 2013 kom orga-
nisationerna gemensamt fram till att det fanns 

några områden där Autism Care Nepal Socie-
ty behövde stöd. Det handlade om att stärka 
organisationen och dess utåtriktade arbete för att 
förbättra förhållandena för målgruppen och att 
arbeta för att förbättra kunskaperna om dia- 
gnostik inom vården. Det fanns även behov av 
pedagogisk handledning i klassrummen.
-Det handlar om ett pedagogiskt förhållningssätt 
som utgår från vad personerna kan, där man job-
bar mycket med tydliggöranden och scheman, så 
att eleverna kan lära sig att arbeta så självständigt 
som möjligt, säger Carina Pettersson, som har 
arbetat inom det svenska förbundet i 20 års tid.

Vid flera tillfällen sedan dess har svenska 
pedagoger rest till Katmandu för att handleda 
personalen på skolan, som i många fall är föräld-
rar till eleverna. Autism- och Aspergerförbundet 
har även stått värd för flera studiebesök då lärare 
från skolan i Nepal har fått delta i utbildningar i 
Sverige.

Vid sidan av skolverksamheten reser även 
företrädare för Autism Care Nepal Society runt i 
Nepal för att sprida kunskap. 

MY RIGHTS SVENSKA 
MEDLEMSORGANISATIONER 
– ERFARENHETER FRÅN FÄLT

MyRights 23 medlemsorganisationer och deras lokala partnerskapsorganisationer 
samarbetar i tio länder i världen. Målet att stärka de lokala organisationerna och 
driva på utvecklingen för att personer med funktionsnedsättning i högre grad ska 

få tillgång till sina rättigheter. Att arbetet ger resultat vittnar flera engagerade  
medarbetare från svenska medlemsorganisationer om. 
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-Innan projektet i Nepal inleddes hade Autism- 
och Aspergerförbundet ett samarbete i Brasilien, 
berättar Carina Pettersson.
-Båda partnerskapen har fungerat bra. Vi lär 
oss mycket av dem också. Vi ser hur de med 
väldigt små medel kan göra väldigt mycket. De 
är väldigt professionella samtidigt som de har en 
svår situation.

Alla som jobbar på Autism Care Nepal So-
cietys skola är inte själva föräldrar, utan några är 
anställda utifrån.
-Organisationen har väldigt enkla lokaler, men 
de lyckas få tag på mycket bra personal. Det är 
starkt jobbat, med tanke på att Nepal är ett av 
världens fattigaste länder.
-De pedagoger från Sverige som varit där och 
återvänt har från gång till gång sett hur perso-
nalen har snappat upp idéer i klassrummet. De 
har även tagit fram en bok som de med hjälp 
av skolmyndigheterna ska sprida i landet – en 
handbok för lärare som kommer att spridas i 
resursklasser, berättar Carina Pettersson.

Ett annat direkt resultat av projektet i Nepal 
är att landet numera officiellt klassificerar autism 
som en funktionsnedsättning. Innan partnerska-
pet inleddes fanns ingen sådan klassificering. 

På andra sidan jordklotet, i Nicaragua, är 
organisationen För barn, unga och vuxna med 
utvecklingsstörning, FUB, med och driver ett 
projekt inom ramen för MyRight. Sven-Arne 
Persson vid FUB i Östersund berättar att sam-
arbetet inleddes efter en resa till Nicaragua för 
många år sedan. Då kom FUB i kontakt med en 
lokal avdelning av organisationen Los Pipitos i 
den lilla staden La Dalia i norra Nicaragua. Los 
Pipitos är en rikstäckande föräldraorganisation 
för personer med olika funktionsnedsättningar.
-Då, 2009, hade de bara sex medlemmar i La 
Dalia. Sedan dess har lokalorganisationen vuxit 
snabbt och den har i dag runt hundra medlem-
mar som betjänar många barn och ungdomar 
med olika former av funktionsnedsättning, säger 
Sven-Arne Persson.
Att gruppen har vuxit är viktigt, säger han.
-De har organiserat sig och har börjat få tillgång 
till ett eget liv. Föräldrar berättar för oss om 

hur barn och ungdomar som tidigare gömde 
sig numera är ute och rör sig tillsammans. Det 
är den stora vinsten, att de inte längre behöver 
skämmas.

Sedan 2012 har FUB även ett projekt med 
Los Pipitos riksorganisation som är inriktat på 
unga vuxna med funktionsnedsättning. Projek-
tets syfte är att stärka dem att bli mer självstän-
diga och få bättre möjligheter på arbetsmark-
naden. Sedan ett par år pågår även ett liknande 
projekt i Bolivia.

Sven-Arne Persson, som hemma i Östersund 
har lång erfarenhet av att arbeta som lärare på 
en gymnasiesärskola, har nu hunnit med hela 19 
resor till Nicaragua. 

Utvecklingen mot ett mer inkluderande 
samhälle går framåt i landet han har tagit till 
sitt hjärta. Men han påpekar samtidigt att det 
återstår ett enormt arbete när det gäller personer 
med utvecklingsstörning. Den gruppen har ännu 
ingen egen organisation i Nicaragua.
-Kunskaperna om barn och ungdomar med 
utvecklingsstörning är fortfarande dåliga och det 
är den grupp som har lägst status bland personer 
med funktionsnedsättning, säger Sven-Arne 
Persson.

Han menar att partnerskapet mellan FUB och 
Los Pipitos har gett enormt mycket - åt båda 
håll. 
-Det är viktigt att vi kommer i närkontakt, att 
föräldrar träffas och utbyter erfarenheter. En an-
nan sak är glädjen - att vi alla får nya kontakter 
och jobbar tillsammans.

För egen del har Sven-Arne Persson lärt sig 
mycket under åren.
-Det är våra partners som äger projekten. Men 
för mig har dessa år varit en enorm resa, mitt liv 
har blivit helt annorlunda, säger han.

MyRights medlemsorganisationer har även 
projekt närmare Sverige. Synskadades Riksför-
bunds, distriktet för Stockholms och Gotlands 
län, är engagerade i ett program i Bosnien och 
Hercegovina. Programmet startade 1998. Det 
var bara ett par år efter att konflikten i landet 
hade avslutats. Liksom i alla krig ledde konflik-
ten i Bosnien och Hercegovina till att många 
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människor drabbades av livslånga funktionsned-
sättningar. Bristen på rehabilitering och inklu-
dering i samhället drabbade dem som skadats 
under konflikten på samma sätt som andra som 
lever med funktionsnedsättning.

SRF:s partnerorganisation i Sarajevo heter 
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo och arbetar 
för personer med synnedsättning. I början 
handlade samarbetet i första hand om humani-
tära insatser, berättar Hamaddah Mansour vid 
SRF Stockholm-Gotland, som själv har en 
synnedsättning. Då var den svåraste utmaningen 
att arbeta med samhällets syn på personer med 
funktionsnedsättning och deras rättigheter.
-Många fick inte komma ut, de fick ingen hjälp 
att gå i skolan. Det kom ingen hjälp från famil-
jerna, men inte heller från samhället. Politikerna 
hade inga visioner kring hur de skulle kunna 
inkludera personer med funktionsnedsättning, 
berättar Hamaddah Mansour.

Samarbetet då gick ut på att stärka Udruženje 
slijepih Kantona Sarajevo som organisation och 
deras arbete för att påverka både samhället i 
stort och beslutsfattare i regionen Sarajevo, eller 
kantonen, som de olika regionerna heter i Bos-
nien och Hercegovina. Nu står organisationen 
stark och har nått framgångar i påverkansarbetet 
gentemot lokala politiker och medier.
-De har uppnått mycket i Sarajevo utifrån sina 
förutsättningar. I dag finns det exempelvis skolor 
för personer med synnedsättningar i staden och 
lokala bestämmelser när det gäller tillgänglighet. 
Så ser det dock inte ut i andra kantoner, säger 
Hamaddah Mansour.

Han påpekar att myndigheterna i landets olika 
kantoner har stor makt över den lokala utveck-
lingen. Att situationen för personer med funk-
tionsnedsättning har förbättrats i huvudstaden 
är ett av skälen till att många inom den gruppen 
drömmer om att flytta till Sarajevo. Men SRF 
och dess partnerskapsorganisation har i stället 
målsättningen att flytta ut utvecklingen även till 
andra delar av landet. Det har samarbetet varit 
inriktat på sedan 2015.
-Samhälle och politiker tänker inte på personer 
med funktionsnedsättning, det finns inga planer. 

Därför måste man jobba väldigt mycket för att 
lokala myndigheter och samhälle ska ha planer 
och visioner för att bli mer inkluderande, säger 
Hamaddah Mansour.

Det nya projektet går ut på att stötta den loka-
la organisationen att få igång samma utveckling 
som i Sarajevo i andra kantoner – bland annat 
genom påverkansarbete gentemot lokala politi-
ker och informationsspridning via medierna. Till 
en början var det bara SRF som stöttade orga-
nisationen. Numera har de flera andra finansie-
ringsformer, däribland ett statligt bidrag.

Hamaddah Mansour säger att även SRF har 
fått mycket nya kunskaper och erfarenheter 
genom samarbetet. Han lyfter fram hur duktiga 
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo har varit på 
att nå ut till allmänhet och beslutsfattare.
-Trots en svår situation har de varit bra på att 
jobba gentemot medierna, där de har varit dukti-
ga på att skapa personliga kontakter, säger han.

Samtidigt menar han att det fortfarande åter-
står mycket arbete för att öka kunskaperna om 
personer med funktionsnedsättning i Bosnien 
och Hercegovina i jämförelse med Sverige.
-I många familjer finns det fortfarande en nega-
tiv syn på funktionsnedsättningar. Där behöver 
man jobba vidare på att öka kunskaperna och 
medvetenheten. Och det finns också mycket 
kvar att göra politiskt. Bosnien och Hercegovina 
är fortfarande svårtillgängligt för personer med 
funktionsnedsättning i exempelvis kollektivtrafi-
ken, säger Hamaddah Mansour.

Han påpekar att SRF aldrig kommer att 
kunna hjälpa någon partnerskapsorganisation att 
lösa alla problem.
-Det vi kan göra är att hjälpa organisationerna 
att bli tillräckligt starka och kunna stå på egna 
ben.
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SRI LANKA
Invånare: 22 miljoner.

Huvudstad: Administrati v huvudstad är Sri 
Jayewardenpurra Kott e, medan miljonstaden 
Colombo är landets kommersiella huvudstad. 

Befolkning: Sri Lanka är tätast befolkat i 
landets sydöstra delar, där även storstaden 
Colombo ligger.  Knappa 40 procent av befolk-
ningen är under 25 år. En kvinna på Sri Lanka 
föder 2,09 barn i genomsnitt . Med hjälp av 
familjeplanering har födelsetalen hållits nere i 
jämförelse med andra utvecklingsländer. Singa-
leserna utgör knappa 75 procent av befolkning-
en medan tamilerna utgör cirka 18 procent. 
Landet har även en muslimsk minoritet. 

Hälsa: Medellivslängden är 76 år. På listan 
över länder där mödradödligheten är som 
högst ligger Sri Lanka på plats 118 av 184 
jämförda länder.

Ekonomi: Sri Lanka har haft  en stark ekono-
misk ti llväxt sedan den 26 år långa konfl ikten 
i landet avslutades 2009. Inbördeskriget 
startade på grund av motsätt ningar mellan 
majoritetsbefolkningen singaleserna och den 
tamilska minoriteten och tog slut eft er att  re-
geringsstyrkorna slagit ut den tamilska gerillan 
LTTE. Landet räknas som ett  medelinkomst-
land i den lägre klassen men är skuldtyngt och 
biståndsberoende. Trots att  BNP per capita är 
dubbelt så hög som i grannlandet Indien är 
många invånare fortf arande fatti  ga. Jordbruket 
utgör basen för ekonomin ti llsammans med 
lätt are industri.

(Källa: Landguiden och CIA Factbook)

Sri Lanka rati fi cerade konventi onen om rätti  g-
heter för personer med funkti onsnedsätt ning i 
februari 2016.

BERÄTTELSER FRÅN 
SRI LANKA, RWANDA OCH TANZANIA 
– TRE MÄNNISKORS VÄG UT FRÅN SLUTNA RUM

I följande kapitel får vi möta Sameera Sandaruwan, Sada Igikundiro 
och Nindi Mtumwa Shafi i. De kommer från tre olika länder och är 

alla i olika åldrar. Men de delar liknande erfarenheter - hur svårt det 
kan vara att  leva med funkti onsnedsätt ning i fatti  ga miljöer. Och alla 
tre vitt nar om vilken avgörande roll rätt  stöd kan innebära. Tack vare 
MyRights lokala partnerskapsorganisati oner har de lyckat bryta den 

isolering som deras funkti onsnedsätt ningar ledde ti ll.
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PROJEKT FÖR EGEN-
FÖRSÖRJNING I SRI LANKA:
Förbundet för ett  samhälle utan rörelse-
hinder, DHR, driver projekt i partnerskap 
med den nati onella organisati onen Sri 
Lankan Foundati on of Rehabilitati on of 
the Disabled, SLFRD, och lokalorganisa-
ti onen Wellassa Organizati on of Persons 
with Disability, WOPD. Samarbetet sker i 
Monaragala som är ett  av landets fat-
ti gaste distrikt. Syft et är att  stärka de 
lokala organisati onerna, bedriva påver-
kansarbete samt arbeta för att  personer 
med funkti onsnedsätt ning ska få ökade 
möjligheter ti ll utbildning och egenför-
sörjning.

YRKESUTBILDNINGEN GAV 
SAMEERA LIVSLUSTEN 
TILLBAKA
Sameera Sandaruwan var bara tolv 
år gammal när en fallolycka ledde ti ll 
att  han blev förlamad från midjan och 
nedåt. Vid sidan av den personliga 
katastrofen innebar händelsen också 
en stor prövning för Sameeras redan 
fatti  ga familj, eft ersom hans pappa 
blev tvungen att  stanna hemma från 
jobbet för att  ta hand om sin son. 
Sameera tappade helt livslusten och 
kände sig under många år som en stor 
börda för familjen. I dag är situati o-
nen en helt annan.

Sameera minns datumet väl, men nästan ingen-
ting av själva fallet från trädet eller den närmas-
te tiden därefter. Det var den 16 maj 2001 som 
en faster bad honom att klättra upp i ett träd för 
att hämta ner en jackfruit till henne. Det gjorde 
Sameera också, trots att hans mamma hade 
förmanat honom att inte klättra i höga träd.
-När jag kom hem från sjukhuset kunde jag inte 
ens röra mig från sida till sida i sängen. Sen 
blev jag bara liggande där i fl era års tid, berättar 
han.

Sri Lanka räknas i dag som ett medelin-
komstland i den lägre klassen. Trots en stark 
ekonomisk utveckling sedan inbördeskrigets 
slut lever många av landets invånare nära fattig-
domsgränsen. För familjer med låga inkomster 
kan en olycka som leder till funktionsnedsätt-
ning vara en ekonomisk katastrof. I fallet med 
Sameera blev hans pappa tvingad att sluta jobba 
för att ta hand om sin son.
-Under den tiden ville jag bara dö. Jag var helt 
beroende av mina föräldrar och hade blivit en 
börda för dem, även om ingen sa att det var så. 
Vid fl era tillfällen försökte jag att begå själv-
mord genom att ta gift. Olyckan skapade så 

Sameera 
Sandaruwan 
med sin fru 
Indika Hennayaka 
Mudiyanselage 
och deras dott er 
Theekshana 
Thathsarani.
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många problem i familjen, som var fattig redan 
innan. Vi blev helt beroende av mammas inkom-
ster och det gjorde att vi blev ännu fattigare.

I samband med vår intervju är Sameera på 
tillfälligt besök i Colombo med fru och barn. 
Han ser yngre ut än sina 30 år där han sitter 
i sin rullstol på MyRights kontor. Han svarar 
snabbt, precist och med mjuk röst på alla frågor. 
För en liten stund sedan satt han tyst och tittade 
kärleksfullt på sin lilla dotter där hon låg och 
sov mellan två kontorsstolar i rummet bredvid. 
Flickan är hans förstfödda, bara nio månader 
gammal och söt som en dröm. 

Han har också tagit med sig de utmärkelser 
han har blivit tilldelad av handelskammaren 
i Monaragala. Den ena är ett certifikat om att 
Sameera har blivit utsedd till en av provinsens 
främsta entreprenörer. Den andra är en fortfaran-
de inplastad statyett från samma handelskamma-
re. Båda utmärkelserna brukar vanligtvis finnas 
på plats i Sameeras lilla verkstad för reparatio-
ner av mobiler och annan elektronisk utrustning 
som han numera driver hemma i byn. 

Monaragala är ett av Sri Lankas fattigaste di-
strikt och innan olyckan jobbade båda Sameeras 
föräldrar som daglönearbetare för att försörja 
sina fem barn. Det kom att dröja fyra år efter 
olyckan innan tillvaron började ljusna lite för 
Sameera. Efter att bara ha legat i sängen hemma 
började han att läsa tidningar och skriva texter 
och dikter.
-Jag var aldrig särskilt duktig i skolan, men jag 
kunde läsa och skriva lite redan innan olyckan. 
Efter fallet lyckades jag träna upp den förmågan. 
Att läsa, skriva och rita blev ett sätt för mig att 
glömma problemen, berättar han.

Med tiden började andra bybor besöka Sam-
eera för att be honom om hjälp med att skriva 
brev. Det ledde till att han började få ett nätverk 
runt sig och som 16-åring började han även få 
nya vänner.
-I och med det började livet förändras. Jag fick 
även tillgång till en rullstol som en lokal politi-
ker donerade till mig, berättar Sameera.

För runt tio år sedan kom han även i kontakt 
med den lokala organisationen Wellassa Organi-

Idag driver 
Sameera en 

egen verkstad 
för reparation 
av mobiltele-

foner.
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zation of Persons with Disabilities, WOPD. Det 
var i samband med det som livet på riktigt satte 
fart igen. 

Genom organisationen fick Sameera chan-
sen att först gå en teknisk yrkesutbildning och 
sedan en sex månader lång vidareutbildning med 
inriktning på reparationer av mobiltelefoner. I 
utbildningen ingick även ett startpaket med den 
utrustning som en mobilreparatör behöver – och 
ett stärkt självförtroende.
-Innan dess hade jag inte haft någon lust att 
leva. Men genom yrkesutbildningen träffade 
jag många andra människor med funktionsned-
sättningar. Det fick mig att förstå att jag inte var 
ensam och det fick mig att börja uppskatta livet 
mer.

I början bodde Sameera hos sin syster hemma 
i Monaragala och drev sin verksamhet därifrån. I 
dag bor han tillsammans med sin fru och dotter i 
deras eget hem i en annan by i distriktet där han 
också hyr en lokal för sin reparationsverkstad.
-Steg för steg har min ekonomi förbättrats. Nu 
kan jag betala alla mina utgifter och försörja min 
fru och mitt barn med mina egna inkomster. Jag 
är oerhörd glad och stolt över min nuvarande 
situation. I dag vill jag leva hela mitt liv.

Sameera träffade sin hustru efter yrkesutbild-
ningen, då han hade börjat återfå livslusten igen. 
Men även vägen mot kärleken var en kamp. Var-
je dag hade han sett Indika Hennayaka Mudiy-
anselage passera på vägen utanför systerns hus 
under hennes promenad till arbetet.
-Jag blev förälskad i henne och gjorde allt jag 
kunde för att vinna hennes hjärta, men först blev 
jag avvisad. Jag gav dock inte upp utan skrev 
dikter till henne, skickade meddelanden och fort-
satte mina försök att få kontakt, säger Sameera.

Till sist lyckades han och i dag är paret lyck-
ligt gifta. Den enda skuggan över deras relation 
är att Indikas föräldrar har förblivit motståndare 
till äktenskapet.
-De vägrade godkänna mig på grund av min 
funktionsnedsättning och har fortfarande ingen 
kontakt med oss. De kom inte ens och hälsade på 
efter att vi hade fått vårt barn, berättar Sameera.

Han menar att det fortfarande återstår mycket 

att göra när det gäller attityderna till personer 
med funktionsnedsättningar i Sri Lanka. Som 
exempel berättar han om en händelse som inträf-
fade när han var på väg hem från mobilverksta-
den tillsammans med sin fru.
-Det kom fram en kvinna som stoppade oss. Jag 
trodde att hon skulle fråga mig om en mobil-
telefon som behövde repareras. Men i stället 
öppnade hos sin väska och ville skänka några 
mynt till mig eftersom hon trodde att jag var en 
tiggare. Då blev min hustru upprörd.
-Om samhället inte ger det stöd som behövs så 
leder det till att många med funktionsnedsätt-
ning inte får några andra alternativ än att tigga, 
menar Sameera.
-Med rätt stöd kan många i stället bli självstän-
diga och slippa tigga, säger han.

Behovet av att vara självständig är något som 
Sameera återkommer till. I dag anser han att det 
där ödesdigra fallet från trädet trots allt inte har 
berövat honom på det viktigaste i livet. Och han 
känner sig inte längre som någon börda.
-Jag har kunnat gifta mig, jag har en ordentlig 
inkomst och har till och med kunnat ge lite 
pengar till mina föräldrar. Det har varit väldigt 
fint att kunna stötta mina föräldrar som nu är 
väldigt glada för min skull. De har berättat hur 
de förlorade allt hopp om mig efter olyckan, 
men i dag är de lyckliga och känner ingen oro, 
säger Sameera stolt.
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RWANDA
Invånare: Cirka 12 miljoner
på en yta som är mindre än Småland.

Huvudstad: Kigali, ungefär en miljon invånare.

Befolkning: Rwanda är ett  av Afrikas mest 
tätbefolkade länder. 60 procent av befolkning-
en är yngre än 25 år. Landet har under det 
senaste decenniet lyckats minska den snabba 
befolkningsti llväxten med hjälp av en ökad 
ti llgång på preventi vmedel. År 2005 födde 
en rwandisk kvinna i genomsnitt  5,6 barn. År 
2016 hade siff ran minskat ti ll 4,5 barn. En stor 
majoritet av befolkningen är kristna. 

Hälsa: Medellivslängden är dryga 60 år. På 
listan över länder där mödradödligheten är 
som högst ligger Rwanda på plats 35 av 184 
jämförda länder.

Ekonomi: Närmare 90 procent av Rwandas 
befolkning arbetar med jordbruk. Landets 
främsta utländska intäkter kommer från 
turism, kaff e, te och mineraler. Folkmordet 
1994 ledde ti ll att  stora delar av befolkning-
en drabbades av fatti  gdom. Eft er folkmordet 
har landet återuppbyggts målmedvetet och 
ekonomin har förbätt rats väsentligt. Sedan 
2003 ligger den årliga ti llväxten på mellan 7 
och 8 procent. Enligt off entliga uppgift er levde 
dock 39 procent av befolkningen fortf arande 
under fatti  gdomsgränsen 2015. President Paul 
Kagame styr landet från sekelskift et.

(Källa: Landguiden och CIA Factbook)

Rwanda rati fi cerade konventi onen om rätti  g-
heter för personer med funkti onsnedsätt ning 
2008.

PROJEKT FÖR 
DÖVBLINDA I RWANDA
Förbundet Sveriges Dövblinda bedriver 
ett  projekt i Rwanda ti llsammans med tre 
lokala partnerorganisati oner -  Rwanda Na-
ti onal Union of the Deaf, Rwanda Union for 
the Deaf och Rwanda Nati onal Associati on 
of Deaf Women. I Rwanda fi nns ingen en-
skild organisati on som arbetar för landets 
dövblinda. Partnerskapet inleddes genom 
MyRight 2011. Sedan dess har 130 perso-
ner som lever med båda funkti onsnedsätt -
ningarna identi fi erats i Rwanda. Många 
av dem hade ti digare inga möjligheter att  
kommunicera med sina anhöriga och stod 
helt utan stöd. Inom projektet arbetar man 
för att  ge personer med dövblindhet en 
möjlighet att  kommunicera med hjälp av 
takti lt teckenspråk. Genom projektet har 
organisati onerna också arbetat också med 
att  nå ut med informati on ti ll medier och 
sprida kunskap ti ll lokala myndigheter och 
medborgare. 

NYTT SÄTT ATT KOMMUNICERA 
HJÄLPTE SADA ATT BRYTA 
ISOLERINGEN

17-åriga Sada Igikundiro föddes döv 
och när hon var i sexårsåldern förlora-
de hon även sin syn. Sada kunde inte 
längre kommunicera med omvärlden 
och livet förvandlades ti ll en passiv 
väntan i hemmet på att  ännu en dag 
skulle passera. Men tack vare ett  
projekt där dövblinda lär sig att  kom-
municera med hjälp av takti lt tecken-
språk förändrades hennes liv.

Rwandas välordnade huvudstad Kigali påminner 
med sin prunkande grönska och sitt behagliga 
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jag kan laga 

mat! säger Sada 
Igikundiro

Genom taktilt 
teckenspråk har 

Sada fått sitt 
språk tillbaka.

klimat om en stad vid Medelhavet. Bilresan till 
Sadas hemby ute på landsbygden tar ungefär två 
timmar. Den fina asfaltsvägen löper upp och ner 
för långa backar i denna lilla östafrikanska na-
tion som brukar kallas ”de tusen bergens land”. 
Många av de turister som kommer hit tar samma 
väg från huvudstaden när de ska ut i terrängen 
och spana efter landets välkända bergsgorillor. 

Kontrasterna är stora när vi svänger av från 
huvudvägen i provinsen Musanze för att ta oss 
den sista biten till Sadas familj. Den perfekta 
asfalten byts ut mot en svårt sprucken, knappt 
körbar väg över röd jord och chauffören får stora 
problem att ta oss över de sista backarna innan 
vi når fram till Sadas hus. 

Sadas mamma Hawa Uzamukunda berättar 
att hon har tio barn, men påpekar också att hon 
brukar bli rättad av Sada när hon säger så. Bara 
åtta av barnen är fortfarande i livet. Hon arbetar 
inom jordbruket och Sadas pappa brukar hjälpa 
andra familjer med olika göromål. Tre av parets 
barn bor fortfarande hemma i familjens lilla hus.

I dag är Sada på strålande humör. Snart är 
det nämligen dags att ännu en gång få lämna 
hembyn och resa till Kigali för att delta på nya 
utbildningsdagar på Masaka Resource Centre 
for the Blind. Där har hon även fått träffa andra 
dövblinda personer som efter lång tid i isolering 
har fått möjlighet att lära sig att kommunicera 
med omvärlden.
-Det är jätteroligt att åka till Kigali, jag blir 
lycklig av att åka hemifrån, säger Sada och 
skiner upp.

Värre var det förr, berättar hon. Efter att 
Sadas syn försvann följde flera år där intryck-
en från omgivningen nästan uteblev helt. Tack 
vare att Sada kunde se fram till sex års ålder 
hade hon hunnit lära sig teckenspråk, men som 
dövblind blev hon ändå isolerad i sitt hem och 
innesluten i sin egen värld. Den mesta tiden blev 
hon sittande hemma, eller liggande i sin säng.
-Det var hemskt, jag var ledsen och arg. Jag satt 
bara hemma från morgon till kväll och kunde 
inte längre se vad som hände runt mig. Jag sov 
alldeles, alldeles för mycket och kände mig 
väldigt ensam, berättar hon.

Foto: ©Jonas Hong Soo Eriksson

Foto: ©Jonas Hong Soo Eriksson
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Fidele Irizabimbuto översätter och tolkar hennes 
ord. Fidele är en av få teckenspråkstolkar i 
Rwanda som även kan kommunicera med döv-
blinda. Det sker genom taktilt teckenspråk, en 
kommunikationsform som bygger på att de som 
talar använder tecken som tas emot med känseln 
och genom att deras händer följer varandra i 
rörelserna. Fidele är en av de två tolkar som ge-
nom projektet har tränat upp Sadas förmåga att 
kommunicera med hjälp av taktilt teckenspråk.

När Sada och Fidele kommunicerar löper de-
ras händer snabbt upp och ner, fram och tillbaka, 
med avbrott av att Sada skrattar till eller ler lite 
förläget, som vilken ung människa som helst 
som får frågor om sitt liv.

Vändningen kom 2011. Då blev Sadas mam-
ma kontaktad av en av representant för döv-
blindprojektet som hade hört talas om hennes 
dotter och ville att hon skulle ta med sig henne 
till ett möte i Kigali. Till en början var Hawa 
tveksam. Familjen var osäker på vad Sada skulle 
orka med. Men efter ytterligare ett samtal blev 
den första resan av. Sedan dess har mycket för-
ändrats i familjens liv.

Genom projektet har både Sada och Hawa 
fått återkommande träning i taktilt teckenspråk 
vid Masaka Centre. Och även om Hawa säger att 
hon fortfarande är långt ifrån fullärd så kan hon 
nu kommunicera på ett helt annat sätt med sin 
dotter i dag än tidigare.
-Livet har förändrats mycket. Tidigare var Sada 
så isolerad. Tack vare träningen har hon börjat 
röra på sig mer och är mycket gladare. Förr 
visste inte Sada vad som hände runt henne, men 
nu kan jag kommunicera mycket bättre med 
henne. Om vi ska köpa ett nytt klädesplagg kan 
jag fråga henne vilken färg hon vill ha. Sen går 
vi tillsammans och tittar och Sada kan känna på 
materialen och berätta vad hon vill ha, berättar 
Hawa.

Inom projektet har man även satsat på att 
lyfta fram allt som Sada faktiskt klarar av att 
göra, trots att hon varken ser eller hör. Numera 
tar hon gärna promenader utanför hemmet på 
egen hand.
-Tidigare var jag ledsen och arg och brukade 

bara sitta här hemma utan att göra någonting. 
Jag mådde dåligt och var inte van vid att röra 
på mig. Numera går jag ofta ut och då brukar 
jag känna mig fram. I början när jag började gå 
ut blev jag väldigt trött eftersom jag hade blivit 
så försvagad i kroppen. Jag snubblade mycket. 
Det händer även nu ibland, men inte lika ofta, 
berättar Sada.

Även inom hemmets väggar har Sadas liv 
förändrats mycket.
-Jag kan städa, diska, skala och hacka sötpotatis 
och lägga den i en gryta. Jag skojar inte, jag kan 
laga mat! säger Sada.

I Rwanda är det inte ovanligt att omgivningen 
tror att familjer som får dövblinda barn har drab-
bats av en typ av bestraffning för sina synder. 
Sadas mamma berättar att hon tack vare projek-
tet har fått en helt annan förståelse för sin dotters 
funktionsnedsättning.
-Det allra viktigaste är att jag har lärt mig är 
att acceptera situationen. Tidigare kändes det 
skamligt att ha ett sånt här barn. Men genom ut-
bildningen har jag förstått att Sada är som vilket 
barn som helst, säger Hawa.

Genom projektet har Hawa och Sada också 
fått möjlighet att träffa andra familjer som lever 
i en liknande situation. 
-Förr trodde jag att jag var ensam i världen om 
att ha ett barn som var dövblint. Men efter att ha 
mött andra familjer så har jag förstått att det inte 
är så. Genom utbildningen har jag träffat andra 
som har dövblinda barn som ligger långt efter 
Sada, och som har det svårare. Vi kan kommu-
nicera bättre än många andra, och det är jag 
mycket lycklig över, säger Hawa.

Efter intervjun åker vi tillsammans tillbaka 
mot Kigali i vår minibuss. Väl framme har det 
hunnit bli beckmörkt ute och det kryllar av for-
don och människor ute på gatan där vi stannar. 
Sada kliver snabbt ur framsätet, fäller ut sin 
ledade vita käpp, tar sin mamma i armkrok och 
beger sig raskt i riktning mot vandrarhemmet 
där de ska sova. Klockan åtta morgonen därpå 
vinkar Sada hejdå till sin mamma, innan hon 
påbörjar en ny dag av träning på Masaka Centre.
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TANZANIA
Invånare: 52 miljoner

Huvudstad: Offi  ciellt Dodoma, 
men i prakti ken fungerar femmiljonerstaden 
Dar es-Salaam som huvudstad.

Befolkning: Nästan en tredjedel av befolkning-
en lever i städer. Knappt två tredjedelar av alla 
tanzanier är yngre än 25 år. Befolkningsti llväx-
ten har förblivit hög och i genomsnitt  föder 
en kvinna i Tanzania 4,8 barn. En majoritet av 
befolkningen är kristna, med en stor muslimsk 
minoritet.

Hälsa: Medellivslängden är 62 år. På listan 
över länder där mödradödligheten är som 
högst ligger Tanzania på plats 23 av 184 jäm-
förda länder.

Ekonomi: Tanzania är ett  av världens fatti  gaste 
länder räknat i inkomst per capita. Turismen 
och landets stora naturresurser gör samti digt 
ti llväxtt alen höga. Jordbruket är dock den 
vikti gaste ekonomiska sektorn och sysselsätt er 
närmare 80 procent av befolkningen.

(Källa: Landguiden och CIA Factbook)

Tanzania rati fi cerade konventi onen om rätti  g-
heter för personer med funkti onsnedsätt ning i 
slutet av 2009.

SATSNING FÖR PERSONER 
MED PSYKISK OHÄLSA I 
TANZANIA
Tanzanian Users and Survivors of Psychi-
atry Organizati on, Tuspo, är en organisa-
ti on i Tanzania som arbetar för människor 
som lever med psykisk ohälsa. Organi-
sati onen bildades i landets största stad 
Dar es Salaam Med ti den har även lokala 
avdelningar startat i sex av landets di-
strikt. Numera har organisati onen över 
700 medlemmar. Tuspos syft e är att  ge 
stöd ti ll sina medlemmar. Organisati onen 
arbetar också för att  bryta den sti gmati -

sering av psykisk ohälsa som är särskilt 
vanlig på landsbygden i Tanzania. Ett  av 
målen är att  sprida korrekt informati on 
och motverka fördomar på lokal nivå. 
Organisati onen arbetar för att  deras med-
lemmar ska inkluderas i samhället genom 
att  erbjuda arbetsträning för att  motverka 
den fatti  gdom många med psykisk ohälsa 
drabbas av.
Tuspo arbetar sedan många år i partner-
skap med Riksförbundet för social och 
mental hälsa, RSMH, inom ramen för 
MyRights.

STÖD OCH LÄKEMEDEL HÄVDE 
NINDIS ”FÖRBANNELSE”
När Nindi Mtumwa Shafi i drabbades 
av psykisk ohälsa vände sig hennes 
föräldrar ti ll den lokala häxdoktorn 
för att  bryta den ”förbannelse” de 
trodde att  hon hade drabbats av. Det 
slutade med att  de låste in Nindi i ett  
tomt rum. 

Tron på magi och häxeri är utbredd i många 
fattiga afrikanska länder. Bristande kompetens 
och kunskap kring psykisk ohälsa gör att det är 
vanligt att söka förklaringar i förbannelser och 
sätta sitt hopp till ovetenskapliga kurer och be-
handlingar. Det var något som Nindi, som nu är 
46 år, fi ck erfara efter att ha fött sitt andra barn.

Direkt efter förlossningen fi ck hon veta att 
hennes man hade träffat en annan kvinna. En 
kvinna som Nindi dessutom förväntades dela 
liv med - hemma hos sina svärföräldrar. Man-
nens svek fi ck Nindi att bryta samman och livet 
hemma hos de fattiga svärföräldrarna präglades 
av ständiga och häftiga bråk.
-Då beslutade jag mig för att fl ytta hem till mina 
egna föräldrar igen. Men de trodde att jag hade 
blivit förhäxad, berättar Nindi.

Nindi hade börjat tala för sig själv och hon 
skrek mycket. Hennes familj tog henne till en 
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lokal häxdoktor som förklarade att orsaken till 
hennes psykiska besvär var att mannens nya 
kvinna hade lagt en förbannelse över henne. 
Men de behandlingar och mediciner hon fick 
hjälpte inte.

Under intervjun sitter Nindi i skuggan under 
ett träd vid den förskola som hon själv driver. 
Hon berättar att det var tack vare att hon till sist 
fick riktig vård och stöd från organisationen 
Tuspo som hon numera har en egen försörjning. 
Genom Nindis Day Care and Tuition Center kan 
hon försörja sig själv, sin mamma och sitt yngsta 
barn, samt de tre syskonbarn som Nindi ansvarar 
för efter sin systers död.

Förskolan ligger i en av de många stadsdelar 
i Dar es Salaam som kännetecknas av enkla 
enplansbyggnader i betong. Mellan husen löper 
trånga och skumpiga grusvägar och inrymda i 
bostadshusen finns små livsmedelsbutiker av 
hål-i-väggen-modell.

På morgonen samlas förskolebarnen i ett ute-
rum försett med väggar av stålnät för att sjunga 
och presentera sig för varandra på engelska. 

Nindis röst är tydlig, blicken klar och allvaret 
blandas med både skratt och leenden när hon går 
runt för att svara på barnens frågor.

Hennes resa hit har varit lång. När hon mådde 
som sämst förstod inte familjen att hon var i 
behov av vård och när försöken att bryta den 
påstådda förbannelsen inte hjälpte tog de till en 
drastisk åtgärd.
-Familjen skrämdes av mina skrik. Då låstes jag 
in i ett tomt rum där jag fick sitta för mig själv. 
Där inne tänkte jag att det hade varit bättre om 
jag hade varit död. Min mamma skämdes för 
mig och det gjorde även mitt äldre barn eftersom 
jag dessutom hade lämnat min man.

Inlåst i rummet hade Nindi inga möjligheter 
att kommunicera med några andra människor. 
Kontakten med familjen skedde via ett fönster i 
rummet.
-De brukade titta in genom fönstret för att se om 
jag fortfarande var kvar och levde. De vågade 
inte släppa ut mig eftersom de oroade sig för att 
jag då skulle försvinna.

Till sist fördes dock Nindi till ett sjukhus, där 

Nindi Mtumwa 
Shafii har genom 
rätt mediciner-
ing idag lärt sig 
att leva med sin 
psykiska funktion-
snedsättning.
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hon blev inlagd. Vårdpersonalen sa att hennes 
problem troligen hade utlösts av den kraftiga 
stress hon utsatts för. På sjukhuset fick hon även 
en medicin, olanzapin, som hon kommer att 
behöva ta livet ut. 

Plötsligt började livet återvända.
-Min familj var helt förundrad över hur mycket 
bättre jag blev efter det. De som hade trott att 
jag var förhäxad, säger Nindi.

När Nindi skrevs ut tipsade vårdpersonalen 
även henne om att ta kontakt med Tuspo. Det 
var ett råd som kom att få avgörande betydelse.
-Om jag inte hade fått det stöd som jag har fått 
genom Tuspo så är det inte omöjligt att jag hade 
varit död nu, säger Nindi.

Sedan dess har Nindi själv varit engagerad 
i organisationens arbete. Varje vecka använder 
hon en del av sin tid till att stötta personer som 
kommer till Tuspo för att be om hjälp med sin 
psykiska ohälsa. Då berättar hon om sin egen 
historia. 

-Jag säger till personer som har liknande pro-
blem som de jag hade att de kan få hjälp och att 
man kan må bättre med hjälp av mediciner.

Det är även tack vare Tuspo som Nindi i dag 
har sitt eget företag. Genom ett av organisatio-
nens projekt fick hon möjlighet att gå en ettårig 
barnskötarutbildning.
-Efter det insåg jag att jag inte behövde söka 
jobb längre utan kunde öppna en egen förskola.

När Nindi drog igång sin förskola 2010 var 
det den första som öppnade i området och anta-
let inskrivna barn steg snabbt. Med tiden har det 
dock tillkommit många konkurrenter och i dag 
går färre barn i Nindis verksamhet. För närva-
rande är de tio.
-Men det ger mig fortfarande en inkomst och 
gör det möjligt för mig att betala hyran och an-
dra räkningar samt att ge mat till familjen.

Sedan Tanzania fick en ny president 2015 
har tillämpningarna av lagarna förändrats. Ett 
tag var det osäkert om Nindi skulle få fortsätta 
driva sin förskola. Hon vände sig till de lokala 
myndigheterna för att protestera och lyckades 
till sist få dem att ge med sig. Men kampen tog 
hårt på Nindis krafter. 

Stressen fick henne att börja känna av de 
gamla problemen igen. Familjen är helt beroen-
de av de inkomster som kommer från förskolan. 
Hon fick sömnsvårigheter och började prata för 
sig själv igen. Nu har dock situationen stabili-
serats.
-Jag är lycklig och tillfreds över att jag i dag 
kan försörja min familj, och även stolt. Men 
min dröm är att få bygga ett eget hus och skapa 
en jättestor förskola där jag kan ha min familj i 
närheten, och att ha ett center dit personer med 
psykisk ohälsa kunde komma med sina barn. Det 
skulle göra mig ännu mer stolt, säger Nindi.

Nindi trivs med 
att driva sin för-
skola “Nindis day 
care and tuition 
center”.
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15 REKOMMENDATIONER TILL 
REGERINGEN OCH ANDRA  
BESLUTSFATTARE
1] Ställ tydliga krav på inkludering av ett funk-
tionshinderperspektiv i det internationella arbe-
tet för en hållbar utveckling. Uppmärksamma 
de skrivningar om personer med funktionsned-
sättning som finns i de globala hållbarhetsmålen 
och för dialog med alla parter om hur de ska 
förverkligas.

2] Koppla fattigdomsmålet i de globala utveck-
lingsmålen till situationen för personer med 
funktionsnedsättning. Genom att inkludera 
personer med funktionsnedsättning är ”Mål 1. 
Ingen fattigdom” möjligt.

3] Fler nationer måste ta ledartröjan när det 
gäller situationen globalt för personer med 
funktionsnedsättning. Sverige har en unik roll 
med en stark och etablerad funktionshinderrö-

relse och med svenska regeringen som kan lyfta 
frågan i många sammanhang. 

4] Se över ”Sveriges Policyramverk för svenskt 
utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd” 
ur ett funktionshinderperspektiv.

5] Utveckla ett arbetsliv för alla. Prioritera rätten 
till försörjning och koppla den till problematiken 
för personer med funktionsnedsättning i arbetsli-
vet. MyRight betonar att rätten till försörjning är 
avgörande för en persons möjligheter till att leva 
ett självständigt och värdigt liv.  

6] Satsa mer offentliga medel för att säkerställa 
en inkluderande och jämlik utbildning samt ett 
livslångt lärande anpassat för barn och vuxna 
med funktionsnedsättning. 

7] Bygg ut och förändra de sociala trygghetssys-
temen. Enligt ILO ska nationerna arbeta för att 
utveckla sociala trygghetssystem som även om-
fattar personer som inte är i sysselsättningsska-

MYRIGHTS 
REKOMMENDATIONER OCH TIPS
– så når vi det globala hållbarhetsmålet om fattigdomsbekämpning. 

Rekommendationer till regeringen och beslutsfattare  
och tips till aktivister.



pande åtgärder. De extremt fattiga, och bland dem 
personer med funktionsnedsättning och deras 
familjer, kan nås med metoden att skapa ”golv” 
istället för ”tak” i ett lands sociala skyddsnät.

8] Verka för en hållbar finansiering för att bygga 
upp och förstärka nationella sociala trygghets-
system så de omfattar personer med funktions-
nedsättning. 

9] Arbeta för att de länder som har skrivit under 
FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning (UNCRPD) ska 
genomföra förändringar i de juridiska regelverk 
som diskriminerar personer med funktionsned-
sättning och inskränker deras demokratiska, 
sociala och ekonomiska rättigheter.

10] Ge myndigheter som arbetar med imple-
mentering av UNCRPD och global utveckling 
i uppgift att inkludera funktionshinderperspek-
tivet i utvecklingssamarbetet. För Sveriges del 
kan det handla om ett tillägg i Myndigheten för 
delaktighets och Sidas uppdrag.

11] Utveckla statistik nationellt och internatio-
nellt om personer med funktionsnedsättning i 
relation till de globala hållbarhetsmålen. Anslå 
resurser för arbetet.

12] Var tydlig med att en nations politik för in-
ternationellt utvecklingssamarbete ska inkludera 
ett funktionshinderperspektiv. Anslå resurser för 
arbetet.

13] Involvera civilsamhällesorganisationer för 
personer med funktionsnedsättning i utveck-
lingssamarbetet. Det ska ske på alla nivåer: 
genomförande, övervakning och utvärdering. 
Civilsamhällesorganisationer ska också vara 
involverade i de länder där ett utvecklingssamar-
bete är verksamt.

14] Ge Sida i uppdrag att beakta hur bidrags-
tagare och samarbetspartners arbetar med att 
inkludera funktionshinderperspektivet i insatser. 

15] Ge Sida i uppdrag att kartlägga och analyse-
ra hur myndigheten idag arbetar med funktions-
hinderperspektivet i det bilaterala, regionala, 
globala och tematiska strategigenomförandet. 
Detta för att på sikt stärka kunskapen hos 
handläggare samt utröna hur funktionshinder-
perspektivet idag finns med i arbetet, samt för att 
förebygga en aktiv exkludering. 

Foto: ©Jonas Hong Soo Eriksson



TIPSLISTOR TILL AKTIVISTER
8 tips till aktiva inom  
civilsamhällsorganisationer som  
arbetar med global utveckling
1] Lär mer om situationen globalt för personer 
med funktionsnedsättning och kopplingen till de 
globala hålbarhetsmålen, gärna i samspel med 
flera organisationer och parter.

2] Lär mer om FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning (UN-
CRPD).

3] Bjud in MyRight och dess projektaktiva 
för att få ökad kunskap och skapa dialog om 
pågående utveckling för en av de mest utsatta 
grupperna i arbete med fattigdomsbekämpning.

4] Sprid kännedom om sambandet mellan fattig-
dom och funktionshinder och hur olika aktörer 
aktivt kan motverka att det permanentas. 

5] Utvärdera och analysera hur funktionshinder-
perspektivet kan inkluderas i din organisation.

6] Beakta och inkludera personer med funk-
tionsnedsättning i det internationella utveck-
lingssamarbetet och i era projekt. 

7] Gör er verksamhet tillgänglig för alla, inklu-
sive personer med funktionsnedsättning. Skapa 
tillgängliga möten och material. Arbeta lång-
siktigt för strukturer som gynnar mångfald och 
motverkar diskriminering.

8] Samarbeta och ha dialog med organisationer 
som arbetar för rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning.

7 tips till aktiva inom  
funktionshinderrörelsen
1] Lär mer om Agenda 2030 och de globala 
hållbarhetsmålen.

2] Lär mer om FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning (UN-
CRPD).

3] Lär och få inspiration av organisationer som 
arbetar i andra länder med rättigheter för perso-
ner med funktionsnedsättning.

4] Utvärdera och besluta hur din organisation 
kan arbeta för rättigheter internationellt. 

5] Samarbeta och ha dialog med organisationer 
som arbetar för global utveckling.

6] Skapa egna samarbetsprojekt med parter i 
låg- och medelinkomstländer.

7] Stöd och bli medlem i MyRight.
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