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Om MyRight
MyRight är en svensk organisation som arbetar för 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning  
i hela världen. 

Vi vill ha en värld där alla personer med 
funktionsnedsättning kan leva bra liv utan fattigdom.
MyRight samarbetar med organisationer i andra länder. 
Vi ger stöd och utbildning till organisationerna. 
Vi sprider kunskap. 

Du kan läsa mer om vårt arbete på www.myright.se.

Omslagsbild: Bilden visar tre personer som arbetar. De bär 
lass av gräs på sina huvuden. Alla är synskadade och har 
vita käppar.

Organisering ger makt

Att människor organiserar sig 
betyder att de samarbetar för att 
nå sina mål.
Ofta samarbetar de i 
organisationer, alltså grupper med 
medlemmar.

MyRight är en svensk 
organisation. Vårt mål 
är att alla personer med 
funktionsnedsättning i hela 
världen ska leva bra liv  
utan fattigdom.
Därför samarbetar medlemmarna 
i MyRight med liknande 
organisationer i andra länder. 

Alla har rätt att få bestämma 
över sig själv. En person med 
funktionsnedsättning ska få 
bestämma över sitt eget liv.

När personer med 
funktionsnedsättning får 
sina mänskliga rättigheter 
tillgodosedda, blir de  
mindre fattiga.  

Göran Alfredsson är ordförande 
för MyRight. 

Han säger: 
– Vi i MyRight vill visa hur 
viktigt det är att bygga starka 
organisationer för oss med 
funktionsnedsättning. 
Vi kan få mer makt över våra  
egna liv. 

Starka organisationer gör oss mer 
självständiga, fria och delaktiga. 
Det gäller i Sverige och  
i hela världen.

Det är viktigt att det finns organisationer för 
personer med funktionsnedsättning. 
Då kan fler leva bra liv utan fattigdom.

Göran Alfredsson

Innehåll i rapporten

Sida 4-5: Läget i världen: Rättigheter, lagar och fattigdom

Sida 6-7: När människor organiserar sig, kan de ta makten över sina liv

Sida 8-11: Exempel: organisering i Nepal, Bolivia och Rwanda

Sida 12-13: Fler fakta om rättigheter och lagar
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Läget i världen

I hela världen finns cirka  
7 miljarder människor.
Och 1 miljard av dem har 
funktionsnedsättningar.

De allra flesta med 
funktionsnedsättning bor i länder 
som inte är rika. Vissa av länderna 
är mycket fattiga.  

DET ÄR SKILLNAD PÅ LAGARNA 
OCH VERKLIGHETEN
Många länder har lagar 

som säger att personer med 
funktionsnedsättning har samma 
rättigheter som andra.
Men det är samtidigt vanligt att 
länderna inte gör som lagen säger.  

I fattiga länder är det svårt för 
många med funktionsnedsättning 
att bestämma över sig själva.

Det är vanligt att personer med 
funktionsnedsättning har svårt att 
rösta i val. 

Mänskliga rättigheter gäller för alla människor i alla länder. 
Men personer med funktionsnedsättning får ofta inte ta 
del av alla sina rättigheter. Det är extra svårt i länder där 
många är fattiga. 

Ett problem kan vara att 
informationen är för svår  
att förstå. 
Ett annat hinder kan vara trappor 
till lokalerna där folk ska rösta. 
Ibland går det inte att rösta om 
man har svårt att se eller gå.

I vissa länder i Europa får 
personer med intellektuell 
funktionsnedsättning, IF,  
inte rösta alls.

FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH 
FATTIGDOM HÄNGER IHOP
Det är vanligt att personer med 
funktionsnedsättning inte har 
möjlighet att jobba och  
tjäna pengar.
Det gör livet extra svårt i länder 
där många är fattiga från början. 

Till exempel har många personer 
med funktionsnedsättning inte råd 
att betala för vård.
Då blir de som är fattiga  
ännu fattigare. 
Och fattiga har mindre makt i 
samhället.

KVINNOR MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING HAR 
DET EXTRA SVÅRT
Kvinnor med 
funktionsnedsättning har ofta 
svårare liv än män.
I många fattiga länder får flickor 
inte gå i skolan.
Om vuxna kvinnor får arbeta, så 
får de ofta mindre pengar än män. 
Därför blir kvinnor med 
funktionsnedsättning 
ännu fattigare än män med 
funktionsnedsättning.

1 miljard människor i världen har funktionsnedsättningar.

Så fungerar sambandet mellan funktionsnedsättning och fattigdom:
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Att kämpa tillsammans ger resultat

Personer med 
funktionsnedsättning måste ofta 
kämpa för sina rättigheter.
Det första steget för många 
är att lära sig om sin egen 
funktionsnedsättning och om  
sina rättigheter.
När du vet vad du har rätt till,  
kan du kämpa för att få det.

Det är ofta svårt att kämpa ensam. 
Det är lättare om man är många 
i en organisation och kämpar 
tillsammans. En organisation 
med många medlemmar kan få 
politiker att lyssna. 

När personer med 
funktionsnedsättning får 
rättigheter, blir det mindre fattiga. 
Då kan fler få vård, eller jobb som 
passar dem. 

Den som vill kan bli medlem i en 
organisation som kämpar för allas 
rättigheter. 

ORGANISATIONER KAN GÖRA 
OLIKA SAKER 
Organisationer för personer med 
funktionsnedsättning kan göra 
många olika saker i olika länder.
Det här är tre exempel:

1. DE PÅVERKAR POLITIKER
Organisationerna försöker 
påverka politiker och andra 
makthavare.
Målet är att alla med 
funktionsnedsättning ska få sina 
mänskliga rättigheter.

Ibland lyckas organisationerna 
med att få politikerna att skapa en 
ny lag, till exempel.
Sedan måste organisationerna ofta 
fortsätta kämpa för att lagen ska 
följas i verkligheten. 

2. DE GER STÖD TILL PERSONER
Organisationer kan ge 
information, hjälp och stöd om 
samhället inte gör det. 
Till exempel kan organisationerna 
ibland ordna hjälpmedel, tolk eller 
assistans till dem som behöver. 

Det är ofta svårt att kämpa ensam. 
Det är lättare i en organisation tillsammans med andra.
Organisationer kan också sprida kunskap och ge stöd till 
sina medlemmar.

3. DE SPRIDER KUNSKAP OCH 
SKAPAR KONTAKT
I vissa länder blir många personer 
med funktionsnedsättning 
ensamma och gömda. Det beror 
ofta på att andra har fördomar 
och ser ner på dem som har 
funktionsnedsättningar. 
Då är det extra viktigt att 
organisationer sprider kunskap 
och försöker förändra.

Organisationerna kan också 
leta upp personer med 
funktionsnedsättningar.
 
För vissa personer med 
funktionsnedsättning blir en 
organisation den viktigaste 
kontakten med andra människor.

En demonstration för personer med funktionsnedsättnings rättigheter. 
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Organisering i länderna Nepal, 
Bolivia och Rwanda

NEPAL 

Nepal är ett ganska litet land  
i Asien. 
Många organisationer för personer 
med funktionsnedsättning har 

tillsammans kämpat för en ny lag. 
Det ledde till att en ny lag skapades 
år 2017.
Lagen säger att personer med 
funktionsnedsättning ska ha 
samma rättigheter som andra.

Nepal, Bolivia och Rwanda är tre länder i olika delar av 
världen. Länderna är olika varandra, men alla tre har många 
fattiga människor. 
Det finns flera problem i länderna. Men personer med 
funktionsnedsättning organiserar sig för att få det bättre, 
och ganska ofta lyckas de. 

Lagen säger också vad som räknas 
som en funktionsnedsättning. 
Det gör att människor med vissa 
sjukdomar har rätt till vård nu. 
Förut fick de ingen vård, om de 
inte kunde betala. 

DISKRIMINERING ÄR VANLIGT
Många personer med 
funktionsnedsättning blir 
diskriminerade. De blir dåligt 
behandlade bara för att de har en 
funktionsnedsättning.

Skolorna är inte tillgängliga för 
alla. Särskilt inte för de som 
är fattigast. Många barn med 
funktionsnedsättning går inte  
i skolan.  

Och det är vanligt att personer 
med funktionsnedsättning inte får 
ärva pengar eller annat värdefullt 
från sina föräldrar.

ANHÖRIGA ORGANISERAR SIG
Det är ofta viktigt att även 
anhöriga, till exempel föräldrar, 
organiserar sig.
Ett exempel i Nepal är en mamma 
som startade en organisation för 
föräldrar till barn med autism.
Föräldrarna kämpar för sina barns 
rättigheter.
De får samtidigt kunskap och stöd 
av varandra.

KVINNOR MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
ORGANISERAR SIG
Jämfört med män, så är kvinnor 
ofta fattigare och har mindre makt. 
I Nepal finns en organisation 
som samlar just kvinnor med 
funktionsnedsättning.
De samarbetar med varandra 
för att få sina rättigheter. De har 
påverkat politikerna på flera sätt.

De hjälper också sina medlemmar 
praktiskt. 
Genom organisationen kan 
kvinnor med funktionsnedsättning 
utbilda sig och få arbete.

År 2015 var det jordbävning i 
Nepal.
Organisationens ordförande 
Nirmala berättar:
– Många människors hus blev 
förstörda av katastrofen.
Då ordnade vi boenden åt kvinnor 
med funktionsnedsättning.
Vi hjälpte också till att dela ut mat 
och kläder till dem som behövde.

BOLIVIA 

Bolivia är ett land mitt i 
Sydamerika. Bolivia har lagar som 
ger rättigheter till personer med 
funktionsnedsättning. 
Men många med 
funktionsnedsättning blir ändå illa 
behandlade.  
Till exempel tjänar de flesta så lite 
pengar att de inte har råd med en 
egen bostad.

Ett demonstrationståg i Nepal.
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Det finns också stora problem 
med tillgänglighet.

Till exempel ska personer med 
funktionsnedsättning kunna låna 
pengar precis som alla andra.
Men ofta fungerar det inte, 
eftersom information och 
blanketter inte är tillgängliga.

STÖD FÖR ATT STARTA 
ORGANISATIONER
MyRight samarbetar med 
organisationer för personer med 
funktionsnedsättning i många 
länder.

Men ibland har ett land ingen 
organisation. 
Då måste en ny organisation 
startas. Och då är det bra att 
få stöd från andra som har 
erfarenhet.

I Bolivia har MyRight hjälpt till 
att starta en organisation för 
hörselskadade. 
En medlem i den nya 
organisationen berättar:
– Tidigare fanns ingen kunskap 
om nedsatt hörsel i Bolivia.
Människor trodde att man var 
antingen hörande eller döv.
Nu kan vi arbeta bättre för dem 

som har hörselskada.
Vi har blivit inspirerade av den 
svenska organisationen HRF 
(Hörselskadades Riksförbund).

RWANDA 

Rwanda är ett litet land i Afrika. 
Där finns lagar som säger att alla 
människor ska ha lika rättigheter. 
Men i verkligheten saknar många 
rättigheter.

Till exempel får personer med 
funktionsnedsättning ofta inte äga 
hus eller gifta sig. 
Och många människor 
ser ner på personer med 
funktionsnedsättning. 

MER TILLGÄNGLIGT ATT RÖSTA
Rwanda har ändå gjort flera 
förbättringar de senaste åren. 
Till exempel finns det nu valsedlar 
med punktskrift, som blinda kan 
läsa med fingrarna när de ska 
rösta.

Det är ett resultat av att många 
organisationer i Rwanda har 
arbetat för tillgänglighet. 

FLER ORGANISERAR SIG
I Rwanda har flera organisationer 
gått ihop och blivit större och 
starkare. Nu kan de påverka 
landets regering.

Människor har också startat nya 
organisationer.

Många som aldrig har organiserat 
sig förut har börjat göra det. Ett 
exempel är en ny organisation för 
dövblinda. 

 

Isabel är blind och använder vit käpp för att känna sig fram.

En pojke med albinism läser i en 
skolbok. Albinism betyder att 
en person har lite eller saknar 
pigment som gör huden mörkare.
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Fler fakta om rättigheter och lagar

Det finns många lagar och avtal 
som handlar om rättigheter.
Det gäller både i Sverige och i 
resten av världen.

En del är mänskliga rättigheter 
som ska gälla alla människor. 
En del handlar särskilt om 
tillgänglighet och personer med 
funktionsnedsättning.

Här har vi samlat fakta om några 
viktiga rättigheter.

KONVENTIONEN 
OM RÄTTIGHETER 
FÖR PERSONER MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
FN har skrivit en konvention 
om hur personer med 
funktionsnedsättning ska få 
tillgång till sina mänskliga 
rättigheter.
Sverige och de flesta andra länder 
har sagt ja till konventionen.

Till exempel säger konventionen 
att organisationer för personer 
med funktionsnedsättning har 
rätt att delta i politiska beslut som 
påverkar dem. 

AGENDA 2030
Världens länder har bestämt sig 
för att utrota fattigdomen.
På ett FN-möte år 2015 skrev 
länderna ett dokument som kallas 
”de globala utvecklingsmålen – 
Agenda 2030”.

Målen handlar om att bli av med 
fattigdom i världen. 
Länderna ska försöka nå målen 
till år 2030.

Om länderna ska nå målen, 
måste de inkludera personer med 
funktionsnedsättning.

Några av målen är till exempel 
att alla människor ska få bra 
utbildning och bra arbetsvillkor, 
och att samhället ska vara 
tillgängligt för alla.

TILLGÄNGLIGHET I SVERIGE
Det allra viktigaste för att alla 
ska kunna delta i samhället är 
tillgänglighet.

Det är lika viktigt i hela världen.
Men Sverige har flera lagar som 
säger att samhället ska vara 
tillgängligt. 

Tillgänglighet kan vara många 
olika saker, till exempel:
• Att texter är lättlästa.
• Att det finns stora toaletter och 
hissar i hus.
• Att ett föredrag blir tolkat på 
teckenspråk.

Du som har en 
funktionsnedsättning är inte själv 
ansvarig för att de här sakerna ska 
finnas. Men ibland kanske du vill 
påminna dem som är ansvariga.

På hemsidan för Myndigheten 
för delaktighet finns många tips 
om hur verksamheter kan bli mer 
tillgängliga.

Du kan läsa mer där: www.mfd.se  

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

Det här är några av de globala målen:

Mål 4: Bra 
utbildning för 
alla, även för 
barn och vuxna 
med funktions-
nedsättning.

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

Mål 8: Bra 
arbetsvillkor för 
alla, även för 
personer med 
funktionsned-
sättning.

Mål 10: Minska 
ojämlikheten. 
Alla ska ha rätt 
att delta i sam-
hället.

Mål 11: Alla 
städer, bostä-
der och sam-
hällen ska vara 
tillgängliga för 
alla.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN
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MyRight
Organisationen MyRight arbetar för rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning i hela världen. 

Den här broschyren handlar om:
• Läget i världen för personer med funktionsnedsättning.
• Varför organisationer är så viktiga.
• Hur vi i MyRight samarbetar med organisationer i andra länder.


