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Sammanfattning
Genom Agenda 2030 har världens länder lovat att skapa en hållbar 
framtid och utrota den extrema fattigdomen för alla.  
Ledordet ”Leave No One Behind”, ”Ingen ska lämnas utanför”, 
genomsyrar agendan och dess globala mål.  

Personer med funktionsnedsättning är en grupp som länge osynliggjorts och 

bortprioriterats i internationella satsningar. Genom Konventionen om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning och Agenda 2030 har världens länder gjort 

tydliga åtaganden att förbättra situationen för denna grupp.

Experter menar att institutioner och myndigheter som arbetar med utvecklingsfrå-

gor i högre grad har börjat inse hur viktigt arbetet för inkludering av personer med 

funktionsnedsättning är om det ska finnas någon möjlighet att närma sig målen i 

Agenda 2030. Det gäller inte bara i form av riktade insatser mot denna grupp, utan 

framför allt genom att frågan lyfts in som en viktig komponent i alla program som 

genomförs för att skapa en mer rättvis och hållbar värld.

Samtidigt visar tillgänglig statistik att arbetet går alldeles för långsamt. Personer 

med funktionsnedsättning fortsätter att halka efter i alla socioekonomiska mät-

ningar över välstånd, hälsotillstånd och möjlighet till deltagande i samhällslivet. 

De tillhör fortfarande de allra fattigaste i de flesta samhällen, har sämre hälsa, äter 

sämre, går i betydligt lägre grad i skolan och har mycket svårare att hitta arbeten 

och försörja sig själva. De utsätts dessutom för en omfattande diskriminering inom 

alla samhällets nivåer – på systemnivå, ned till på lokal nivå där de ofta möts av 

nedvärderande attityder. Allra värst är det för kvinnor, som drabbas av dubbel dis-

kriminering, både på grund av sitt kön och på grund av sin funktionsnedsättning. 

Den statistik som ska ligga till grund för de insatser som behöver göras är sam-

tidigt otillräcklig, och många aktörer inom utvecklingsarbetet saknar fortfarande 

tillräckliga kunskaper.

För att på allvar bemöta de orättvisor och den omfattande diskriminering som 

möter personer med funktionsnedsättningar krävs det att de insikter som börjat 

växa fram också förmedlas ned på lokal nivå. Samt att insikterna formuleras i 

tydliga politiska satsningar och lagar som även börjar tillämpas. För det går att 

förändra sakernas tillstånd, och det finns gott om goda exempel att inspireras av.

I skrivande stund återstår det tio år innan målsättningarna i Agenda 2030 ska ha 

förverkligats. Även om få tror att hela den ambitiösa utvecklingsagendan kommer 

att infrias fullt ut, återstår det fortfarande gott om tid att åtminstone nå betydligt 

närmare målsättningarna. Men då krävs det politisk vilja och beslutsamhet om att 

ta orden om att ingen längre ska lämnas utanför på allvar.

SAMMANFATTNING: EN MILJARD SKÄL ATT INKLUDERA
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“Personer med 
funktionsnedsättning 

är en grupp som 
länge osynliggjorts 

och bortprioriterats i 
internationella satsningar.”

SAMMANFATTNING: EN MILJARD SKÄL ATT INKLUDERA

17-åriga Isabell Massías González är 
blind och får hjälp av speciallärare så 

att hon inkluderas i klassrummet.
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Förord

MyRights vision är en värld där alla personer med funktionsnedsättning 
lever ett värdigt liv fritt från fattigdom. En värld där alla har lika rättighe-
ter och möjligheter och är fullt inkluderade. 

Sedan de globala målen antogs 2015 har Agenda 2030 utgjort ramverket för världssam-
fundets arbete för att skapa en mer jämlik och hållbar värld. Ledordet ”Leave No One 
Behind”, ”Ingen ska lämnas utanför”, genomsyrar agendan och målet är att varje männ-
iska ska ges möjlighet att leva ett värdigt liv. 

I den här rapporten konstaterar vi att många av de senaste decenniernas framgångar 
inte nått personer med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning tillhör 
fortfarande de mest marginaliserade i världen. Funktionsnedsättning avgör bland annat 
tillgång till mat, utbildning och vård, men också hur katastrofer drabbar en person.

Vi är nu i en tid där en pandemi sve-
per över världen. De ekonomiska och 
sociala effekterna av coronapandemin 
har, precis som de accelererande 
klimatförändringarna, slagit hårdast 
mot dem som har minst tillgångar- en 
grupp där vi hittar en majoritet av 
världens personer med funktionsned-
sättning.

Denna rapport visar att även om 
framsteg har gjorts så måste mycket 
mer göras, om världen ens ska kunna 
närma sig slutmålen innan år 2030. 
Rapporten belyser vilka åtgärder som måste till för att föra arbetet för en inkluderande 
och mer rättvis värld framåt. Samtidigt lyfter rapporten också fram exempel på hur det 
går att åstadkomma verkliga förändringar. För situationen går att förändra, vilket inte 
minst MyRights samarbete med våra partnerorganisationer visar. 

MyRight har ett rättighetsbaserat fokus i arbetet med fattigdomsbekämpning, organisa-
tionsutveckling och jämställdhet. Vår verksamhet går ut på att stärka individer och orga-
nisationer så att de kan leva självständigt och påverka de samhällen de lever i. 

Det står klart att mycket fortfarande återstår att göra för att nå de som länge lämnats 
utanför. Med ett funktionshinderperspektiv i samhällsutvecklingen skulle människor i akut 
behov av att förbättra sin situation, också kunna göra det.

Sverige har förbundit sig att följa Konventionen om rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättning. Det innebär att utrikespolitiken och det internationella utvecklings-
samarbetet också ska följa principerna om inkludering. Idag sker det i alldeles för liten 
utsträckning. 

FÖRORD: EN MILJARD SKÄL ATT INKLUDERAFÖRORD: EN MILJARD SKÄL ATT INKLUDERA

MyRights vision: En värld 
där alla personer med 
funktionsnedsättning 
åtnjuter lika rättigheter 
och möjligheter till ett 
värdigt liv fritt från 
fattigdom i inkluderande 
samhällen.
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FÖRORD: EN MILJARD SKÄL ATT INKLUDERAFÖRORD: EN MILJARD SKÄL ATT INKLUDERA

Nu återstår 10 år innan målsättningarna ska vara uppfyllda. 
Det är hög tid att alla aktörer inom internationellt utveck-
lingssamarbete utvärderar sina insatser och säkrar ett 
funktionshinderperspektiv i sitt fortsatta arbete. 

I slutet av rapporten finns våra rekommendationer till alla 
er som arbetar inom internationellt utvecklingssamarbete. 
Vi hoppas att de ska vara till hjälp så att ni kan bidra till 
att uppfylla de globala målen och inkludera personer med 
funktionsnedsättning, både utomlands och i Sverige. Det 
handlar om att anta nya perspektiv, men också om att 
genomföra verksamhet utifrån de gemensamma mål som 
vi har. Det är allas vårt ansvar att motarbeta fördomar och 
hitta nya metoder för att tillsammans skapa de hållbara 
och inkluderande samhällen som världens länder kommit 
överens om genom Agenda 2030. 

Det finns en miljard skäl att inkludera.
Göran Alfredsson 

Ordförande MyRight

Yamuragiye Victoire och hennes kurskamrater på utbildningscentret för blinda i Masaka, Rwanda.
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Tydlig målgrupp för 
kärnan i Agenda 2030

Kapitel 1:

Genom Agenda 2030 har världens länder 

lovat att skapa en hållbar framtid och 

utrota den extrema fattigdomen för alla. 

Ledordet ”Leave No One Behind”, ”Ingen 

ska lämnas utanför”, ska genomsyra 

arbetet med agendan och dess globala 

mål. Men om målsättningarna ska kunna 

infrias krävs det att arbetet växlar upp 

betydligt. Inte minst gäller det för alla de 

personer i världen som lever med en funk-

tionsnedsättning.  

I september 2015 kom världens länder över-

ens om de globala utvecklingsmålen, som 

ska vara förverkligade till år 2030. Genom 

agendan har världens länder åtagit sig att 

inkludera i synnerhet alla marginaliserade 

och särskilt utsatta grupper – som perso-

ner med funktionsnedsättning. De utgör en 

mycket stor grupp som fortfarande lämnas 

på efterkälken. Det visar alla mätningar av 

fattigdomsnivåer, tillgång till skolgång, hälso-

vård, möjlighet till arbete och deltagande på 

beslutsfattande positioner. 

FRÅN OSYNLIGA TILL FOKUSGRUPP  

Fram till att FN:s Agenda 2030 med sina 17 

globala hållbarhetsmål slogs fast styrdes 

världsorganisationens utvecklingssatsning 

av de så kallade millenniemålen. Det var en 

uppsättning mål som syftade till att dras-

tiskt minska fattigdomen och ojämlikheten i 

världen till år 2015. Millenniemålen saknade 

dock helt uttalade målsättningar för alla de 

personer i världen som lever med funktions-

nedsättning. Det gjorde att målsättningarna i 

praktiken blev omöjliga att uppnå1. 

TYDLIG MÅLGRUPP FÖR KÄRNAN I AGENDA 2030

FN:s 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.
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Inför arbetet med att fastställa de nya målen 

krävde den internationella funktionshinderrö-

relsen att utvecklingsarbetet skulle fokusera 

på personer med funktionsnedsättning, och 

att de nya målen skulle ligga i linje med Kon-

ventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. 

Arbetet gav resultat. Efter långa konsultatio-

ner med regeringar, organisationer, näringsliv 

och andra aktörer antog världens länder 

Agenda 2030 vid ett FN-toppmöte i septem-

ber 2015. 

De nya hållbara utvecklingsmålen är en 

betydligt bredare satsning än millenniemålen.

Medan situationen för personer med funk-

tionsnedsättning inte ens nämndes i millen-

niemålen, så lyfts den fram vid elva tillfällen 

i Agenda 2030. Och i sju av de övergripande 

17 målen finns uttalade referenser till funk-

tionsnedsättningar. 

Genom agendan åtar sig alla världens länder 

att innan år 2030 skapa en hållbar och rättvis 

framtid, där fred råder, de mänskliga rättighe-

terna skyddas, miljöförstörelsen har minskat 

och klimatet värnas. 

Målen ska uppnås för alla människor inom 

alla samhällsskikt under ledordet ”Leave No 

One Behind”, ”Ingen ska lämnas utanför”. Det 

innebär att personer med funktionsnedsätt-

ning – i synnerhet kvinnor – måste vara en av 

de mest prioriterade grupperna. 

Nu har en tredjedel av tiden gått sedan de 

hållbara utvecklingsmålen fastställdes. I 

den här rapporten förklarar vi varför arbetet 

nu måste trappas upp ordentligt, om det ska 

bli möjligt för världssamfundet att leva upp till 

agendans paroll – att ingen ska lämnas utanför. 

Trenden med minskad fattigdom har brutits 
 
Kampen mot fattigdom har gett stora resultat de senaste decennierna och 
på global nivå har siffran över antalet människor som lever i extrem fattigdom 
halverats sedan år 2000. På senare år har dock mängden personer som lider av 
hunger börjat öka igen – helt i strid med målsättningarna i Agenda 20302.

I världens utvecklingsländer tvingas fortfarande var tionde person att överleva 
på mindre än motsvarande 1,9 dollar om dagen, som är den internationellt 
fastställda gränsen för fattigdom. Miljontals fler lever med inkomster som ligger 
precis över den nivån. Och i vissa regioner är situationen betydligt värre än så. I 
Afrika, söder om Sahara, beräknas hela 42 procent av befolkningen leva under 
fattigdomsgränsen3.

Samtidigt innebär fattigdom inte bara brist på pengar. Det handlar också om 
risken för att drabbas av undernäring, att inte få gå i skolan eller ha möjlighet till ett 
anständigt arbete. Att inte ha tillgång till rent vatten, eller hälso- och sjukvård, och 
att inte kunna påverka sitt eget liv och sin framtid.
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Globala hållbarhetsmålen

MÅL 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 finnas utbildningsmiljöer som är anpas-

sade för barn och vuxna med funktionsned-

sättning. Senast år 2030 ska det säkerställas 

en ”lika tillgång till utbildning och yrkesutbild-

ning på alla nivåer för utsatta personer, inklu-

sive personer med funktionsnedsättning”. 

 

MÅL 5 – JÄM-

STÄLLDHET 

Mål 5 är att uppnå 

jämställdhet, och att 

stärka alla kvinnors 

och flickors egen-

makt. Målet betonar 

att jämställdhet är ett mål i sig och en förut-

sättning för en hållbar och fredlig utveckling. 

Målet slår fast att jämställdhet råder först 

när kvinnor och män, flickor och pojkar, har 

lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt 

att på egen hand forma sina liv och bidra till 

samhällets utveckling. 

Delmålen innehåller även flera utfästelser på 

områden där kvinnor med funktionsnedsätt-

ning är särskilt utsatta. Bland annat ska våld 

mot kvinnor i alla former avskaffas. Allmän 

tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och 

reproduktiva rättigheter ska säkerställas, obe-

talt omsorgs-och hushållsarbete erkännas 

och kvinnor ska ges lika rätt till ekonomiska 

resurser, möjlighet att äga och kontrollera 

mark och andra former av egendom.

MÅL 8 - ANSTÄN-

DIGA ARBETSVILL-

KOR OCH EKONO-

MISK TILLVÄXT 

Mål 8 är att verka för 

en inkluderande och  

långsiktigt hållbar eko-

nomisk tillväxt, samt anständiga jobb för alla. Ett 

av delmålen är ”full och produktiv sysselsättning 

med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och 

män, inklusive ungdomar och personer med 

funktionsnedsättning”. 

 

MÅL 10 – MINSKAD 

OJÄMLIKHET 

Detta mål syftar till att 

minska ojämlikheten 

inom och mellan län-

der och att se till att 

alla människor inklu-

deras i ekonomi och beslutsfattande. Ett av 

delmålen är att till år 2030 göra det möjligt för 

alla människor, oavsett ålder, kön, funktions-

nedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion 

eller ekonomisk eller annan ställning, att bli 

inkluderade i det sociala, ekonomiska och 

politiska livet. 

 

Målen ska uppnås för 
alla människor inom 
alla samhällsskikt 
under ledordet 
”Leave No One 
Behind”, ”Ingen ska 
lämnas utanför”. 
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MÅL 11 – HÅLLBARA 

STÄDER OCH  

SAMHÄLLEN 

Detta mål är att är att 

städer och bosätt-

ningar ska vara inklu-

derande, säkra, mot-

ståndskraftiga och hållbara. Över hälften av 

jordens befolkning bor numera i städer, en 

siffra som förväntas stiga till 70 procent inom 

35 år. Det betyder att många städer fortsätter 

att växa snabbt, och urbaniseringen har lett 

till att närmare en miljard människor beräknas 

bo i slumliknande förhållanden. För att skapa 

en hållbar stadsutveckling måste världen 

enligt denna målsättning ta särskild hänsyn 

till personer med funktionsnedsättning, barn, 

samt äldre människors behov.

Under mål 11 finns två delmål som direkt berör 

personer med funktionsnedsättning. Senast 

2030 ska världens städer ge tillgång till ”säkra, 

ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och 

hållbara transportsystem för alla”. Det krävs 

ordentliga satsningar på kollektivtrafiken, ”med 

särskild uppmärksamhet på behoven hos 

människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, 

personer med funktionsnedsättning, samt 

äldre personer”. Det andra delmålet handlar 

om att ge tillgång till ”säkra, inkluderande och 

tillgängliga grönområden och offentliga platser, 

i synnerhet för kvinnor och barn, äldre perso-

ner och personer med funktionsnedsättning.”

MÅL 17 - GENOM-

FÖRANDE OCH  

GLOBALT  

PARTNERSKAP 

Genom detta mål 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 siffror och statistik över 

situationen i olika länder. Därför är ett av del-

målen att öka stödet för kapacitetsuppbygg-

nad till utvecklingsländerna, för att ”avsevärt 

öka tillgången på aktuella och tillförlitliga 

uppgifter av hög kvalitet, uppdelade efter 

inkomst, kön, ålder, etnicitet, migrationssta-

tus, funktionsnedsättning, geografisk plats 

och andra nationellt relevanta aspekter”. FN 

betonar vikten av pålitlig statistik och slår fast 

att det är avgörande att världssamfundet får 

fram data över vilka grupper som ligger efter, 

var de finns, samt vilka orsakerna är.

Kring varje mål finns också ett antal mätbara 

indikatorer. De syftar till att göra det möj-

ligt att följa upp och utvärdera arbetet med 

målen. Ett exempel är att det inom mål 4 finns 

indikatorer för hur stor andel av skolorna som 

är tillgängliga för elever med funktionsned-

sättning. 



FORTSATT DISKRIMINERADE INOM MÅNGA OMRÅDEN

1212

Fortsatt diskriminerade 
inom många områden

Kaptitel 2

Personer med funktionsnedsättning 

utsätts för djupa sociala, ekonomiska och 

politiska orättvisor inom alla områden 

som täcks in av Agenda 2030. Det visar en 

omfattande FN-rapport med fokus på hur 

arbetet med de globala utvecklingsmålen 

går för personer med funktionsnedsätt-

ning.  

I förordet till rapporten ”Disability and Deve-

lopment Report” konstaterar FN:s general-

sekreterare Antonio Guterres att visionen om 

en bättre framtid bara kan uppnås om alla 

människor inkluderas fullt ut. Där ingår perso-

ner med funktionsnedsättning. Han betonar 

att det inte bara är en moralisk förpliktelse att 

världens en miljard personer med funktions-

nedsättning får sina rättigheter tillgodosedda 

och blir inkluderade. Det är en nödvändighet4  

för att kunna uppnå en hållbar utveckling för 

hela mänskligheten.

FN-rapporten som lanserades i december 

2018 har tagits fram med hjälp av 200 exper-

ter. Den visar att vissa framsteg har gjorts 

på senare år. Men det tydligaste budskapet 

är att personer med funktionsnedsättning 

fortsätter att möta många hinder som står 

i vägen för att de ska inkluderas och kunna 

delta i samhällslivet. De drabbas i högre grad 

av fattigdom och bristande tillgång till utbild-

ning, hälsovård och arbetstillfällen. De förblir 

underrepresenterade bland beslutsfattare 

och inom det politiska livet. Och särskilt efter-

satta är flickor och kvinnor5. 
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Funktionsnedsättning i världen

• Runt 15 procent av världens 
befolkning har minst en 
funktionsnedsättning. Det 
motsvarar en miljard människor. 

• Över 80 procent av de 
personer i världen som har 
funktionsnedsättning beräknas leva 

i fattigdom6. 800 miljoner av dem 

lever i utvecklingsländer7. 

• En av fem bland världens allra 
fattigaste har funktionsnedsättning. 

Antalet förväntas öka i framtiden 
eftersom alltfler lever längre och 
kroniska besvär som leder till 
funktionsnedsättningar därmed blir 

vanligare8.

• Mellan 110 och 190 miljoner vuxna 
personer i världen beräknas ha 
svåra funktionsnedsättningar, 
medan antalet barn med måttliga 
eller svåra funktionsnedsättningar 

beräknas uppgå till 100 miljoner9.



FUNKTIONSNEDSÄTTNING KAN 
SKAPA CYKEL AV FATTIGDOM 

Fattigdom och funktionsnedsättning 

hänger ihop och förstärker varandra. Den 

som lever med funktionsnedsättning har 

ofta det mycket svårare att ta sig ur fat-

tigdom.  Fattiga personer löper ökad risk 

att få en funktionsnedsättning. I låg- och 

medelinkomstländer hamnar personer 

med funktionsnedsättning och deras 

familjer efter andra grupper inom nästan 

samtliga socioekonomiska områden.

Personer som lever med funktionsnedsätt-

ning löper större risk att förbli fattiga eftersom 

de ofta har högre levnadsomkostnader och 

utsätts för diskriminering och stigmatise-

ring. Det är vanligt att anhöriga, ofta kvinnor, 

tvingas lämna förvärvsarbete för att vårda 

en nära anhörig med funktionsnedsättning. 

Många personer med funktionsnedsättning 

möter hinder på alla nivåer, allt ifrån exklude-

rande system ned till negativa attityder i lokal-

samhällena. Sammantaget riskerar dessa 

hinder att leda till en cykel av fattigdom10. 

Människor som är fattiga riskerar dessutom 

i högre grad att få olika former av funktions-

nedsättningar på grund av undernäring, 

dålig sjukvård och undermålig tillgång till 

rent vatten och fungerande toaletter. Fattig-

dom tvingar ofta människor att bo i dåliga 

bostäder och nära farliga miljöer, som hård 

trafik. Det ökar riskerna för olyckor. Dåligt 

byggda hus ger ett sämre skydd. Det gör att 

naturkatastrofer och konflikter slår hårdare 

mot fattiga – som därmed löper en förhöjd 

risk att drabbas av funktionsnedsättningar. 

Människor som lever i fattigdom arbetar 

dessutom i högre grad under farliga arbets-

förhållanden, vilket också ökar riskerna11.

LÄGRE INKOMSTER OCH SÄMRE KOST 

I FN:s rapport om arbetet med de globala 

utvecklingsmålen och personer med funk-

tionsnedsättning betonas att det förblir ovan-

ligt med inkomststatistik som särskiljer perso-

ner med funktionsnedsättning. Men de data 

som finns visar att andelen som lever under 

de nationella fattigdomsgränserna är högre 

för personer med funktionsnedsättning. I 

vissa fall dubbelt så hög14. Det är dessutom 

vanligare att hushåll där personer med funk-

tionsnedsättning ingår inte har tillräckligt med 

mat, jämfört med andra hushåll15.

Det är väldokumenterat att undernäring bland 

kvinnor och små barn riskerar att leda till att 

barn drabbas av försenad utveckling och 

förhöjda risker för funktionsnedsättning16. 

Till exempel kan brist på A-vitamin leda till 

blindhet, något som enligt Världshälsoorgani-

sationen beräknas leda till att mellan 250 000 

och 500 000 barn i världen varje år förlorar 

sin syn17.

Skillnaderna i vissa länder mellan personer 

med funktionsnedsättning och andra är över 

20 procentenheter när det gäller inkomstrela-

terad fattigdom. I fråga om möjligheten att äta 

ett mål proteinrik mat varannan dag ligger skill-

naden på 15 procentenheter, och 50 procent-

enheter när det gäller möjligheten att uppleva 

god hälsa, läs- och skrivkunnighet samt vad 

gäller möjligheterna att få ett arbete. 
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Dubbel diskriminering

Flickor och kvinnor med 
funktionsnedsättning drabbas ofta av 
dubbel diskriminering – både på grund 
av sitt kön och för att de ofta lever i 
fattigdom. 

En av fem kvinnor i världen beräknas 
ha en funktionsnedsättning. Siffran för 

män är en av åtta12. 

I låg- och medelinkomstländer 
beräknas tre fjärdedelar av dem som 
lever med funktionsnedsättning vara 

kvinnor13. 
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I vissa länder saknar över 80 procent av de 

personer med funktionsnedsättning som är 

i behov av sociala välfärdstjänster tillgång till 

detta18. Det kan betyda att de inte erbjuds 

någon hjälp att förbättra sin ekonomiska situ-

ation eller sina levnadsomständigheter. I flera 

länder får över hälften av de personer med 

funktionsnedsättning som är i behov av olika 

former av hjälpmedel inte tillgång till detta19. 

SKOLOR OCH ARBETSPLATSER  
FÖRBLIR STÄNGDA 

Barn med funktionsnedsättning går i 

betydligt lägre utsträckning i skolan jäm-

fört med andra barn. Det hänger bland 

annat samman med den stigmatisering 

dessa barn utsätts för. Men det beror 

också på att många skolor förblir otill-

gängliga för barn med särskilda behov. 

Exkluderingen lever vidare på arbets-

marknaden – som till stora delar är stängd 

eller erbjuder personer med funktions-

nedsättning sämre villkor.

På senare år har andelen barn som går i 

skolan ökat snabbt i världen. Men enligt 

FN:s barnfond Unicef finns det fortfarande 

258 miljoner barn i åldern upp till 17 år som 

berövas sin rätt till skolgång20. I gruppen finns 

121 miljoner barn i åldern mellan 6 och 14 år, 

som borde gå i grundskolan. En stor andel av 

dessa är barn med funktionsnedsättning. 

FN uppger att tillgängliga data visar att i 

genomsnitt ett av tre barn med funktionsned-

sättning i världen inte går i grundskolan. Det 

kan jämföras med ett av sju barn bland den 

övriga befolkningen21. 

Det visar sig också genom att betydligt färre 

personer med funktionsnedsättning kan läsa 

och skriva, 54 procent, enligt en undersök-

ning gjord i 36 länder. Det kan jämföras med 

77 procent bland dem som inte har någon 

funktionsnedsättning22. FN belyser samtidigt 

de stora skillnader som råder mellan olika län-

der. Situationen i Kambodja är ett exempel. 

Där uppges det vara åtta gånger vanligare 

att barn med funktionsnedsättning inte går i 

skolan, jämfört med andra barn23.

Det har sedan länge funnits en stor brist på 

tillförlitlig statistik om personer med funk-

tionsnedsättning i världen. I länder där det är 

stigmatiserande att ha barn med funktions-

nedsättning kan siffrorna över antalet barn 

som hålls hemma vara betydligt högre än vad 

som framkommer i den officiella statistiken. 

I vissa fall blir barn som föds med funktions-

nedsättning inte ens registrerade av myndig-

heterna. 

Tidigare FN-studier har visat alarmerande 

beräkningar från utvecklingsländer  – att upp 

emot nio av tio barn som har funktionsned-

sättning i dessa länder inte går i skolan24.

En viktig orsak till den låga skolnärvaron för 

barn med funktionsnedsättning är att många 

skolor inte är tillgängliga för elever med sär-

skilda behov. En del barn kan inte ens kan ta 

sig in i skolbyggnaden eller använda skolto-

aletterna. Andra barn kan ha problem att se 

vad som skrivs på tavlan i klassrummet eller 

höra vad läraren eller skolkamraterna säger.

Det är inte ovanligt att föräldrar håller barnen 

hemma från skolan för att de oroar sig för 

att deras barn ska drabbas av kränkningar 

och olika former av övergrepp om de lämnar 

hemmet. De kan också hållas hemma av sina 

anhöriga på grund av det stigma som funk-

tionsnedsättningar innebär för familjen. Ytter-

ligare ett skäl kan vara att anhöriga inte ser 

samma potential för ett barn eller en ungdom 

med funktionsnedsättning som för övriga 

syskon och därför inte prioriterar det barnets 

studier lika mycket.

Äldre elever med funktionsnedsättning kan 

dessutom hoppa av skolan när utbildnings-

material för elever med exempelvis nedsatt 

syn eller hörsel bara är utformade för de 
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yngsta barnen. Högstadieskolor och gym-

nasier är sällan anpassade för barn med 

funktionsnedsättningar. Det kan handa om en 

brist på tillgängligt skolmaterial och kunniga 

pedagoger. 

Barns rätt till utbildning är ett argument för 

att investera i inkluderande skolor, men det är 

också det faktum att det skadar länders eko-

nomier när inte alla barn erbjuds en grund-

läggande utbildning25. Länder som inte ger 

alla möjlighet till utbildning går miste om stora 

belopp i potentiella inkomster från människor 

som annars hade kunnat bidra till ländernas 

utveckling.

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 som vuxna. 

Uppgifter från 30 000 skolor, främst i utveck-

lingsländer, visar att mindre än hälften av 

dessa är tillgängliga för personer som använ-

der rullstol26. 
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OMFATTANDE DISKRIMINERING PÅ 

ARBETSMARKNADEN  

FN konstaterar att anställningsgraden bland 

personer med funktionsnedsättning är nästan 

hälften så hög som jämfört med den övriga 

befolkningen. I alla världens regioner är siff-

rorna ännu lägre för kvinnor.

De bristande skolsystemen leder till att 

många personer med funktionsnedsättning 

har sämre möjligheter på arbetsmarknaden. 

Men det finns också en rad andra skäl. Ett 

är att personer med funktionsnedsättning 

ofta utsätts för diskriminering och möts av 

negativa attityder i yrkeslivet. Det kan också 

handla om brist på tillgängliga kommunikatio-

ner till och från jobbet. Dessutom är många 

arbetsplatser inte anpassade för personer 

med särskilda behov.

I många länder saknar de lagar som omfattar 

arbetslivet dessutom regler som förbjuder 

diskriminering av personer med funktions-

nedsättning. Personer med funktionsnedsätt-

ning som arbetar har också generellt betydligt 

sämre lön än andra. I en undersökning i åtta 

länder uppgav dessutom nästan en tredjedel 

av personerna med funktionsnedsättning att 

deras arbetsplats inte var tillgänglig27.

På global nivå är det betydligt vanligare att 

personer med funktionsnedsättning som 

arbetar gör det inom den informella sektorn, 

eller genom egna verksamheter. I exempelvis 

Mongoliet är det fyra gånger vanligare att 

personer med funktionsnedsättning arbetar 

inom den informella sektorn, i jämförelse med 

andra28.

FN konstaterar att alla dessa hinder leder 

till att många människor som skulle kunna 

arbeta inte får möjlighet till det. Vilket betyder 

att de utgör en stor underutnyttjad arbets-

kraftsresurs29. 

Diskrimineringen på arbetsplatserna har 

samtidigt mycket allvarliga konsekvenser för 

ländernas ekonomier. En rapport från 2016 

av International Disability and Development 

Consortium, IDDC, visar att det årligen handlar 

om mångmiljardbelopp i förlorande arbetsin-

komster för världens låginkomstländer. Att inte 

satsa på inkluderande skolor och arbetsplatser 

skadar länders ekonomier. 

Rapportförfattarna lyfter bland annat fram 

exemplet Bangladesh. Landet beräknas gå 

miste om inkomster motsvarande 1,2 miljarder 

dollar årligen på grund av uteblivna satsningar 

för att se till att personer med funktionsned-

sättning får möjlighet att utbilda sig och bli 

produktiva i arbetslivet. Det motsvarar runt 1,7 

procent av landets bruttonationalprodukt30.  

Enligt FN:s senaste rapport beräknas kostna-

derna för de exkluderande arbetsmarknaderna 

i låg- och mellaninkomstländer ligga på mellan 

3 och 7 procent av bruttonationalprodukten31. 

 

 

MÅNGA MÖTER HINDER INOM  
HÄLSOVÅRDEN  
Ett av de globala målen syftar till att för-

bättra tillgången till god hälsa och sjuk-

vård för alla människor i världen fram till 

år 2030. Även det är ett område där perso-

ner med funktionsnedsättning fortsätter 

att halka efter. 

Trots att personer med funktionsnedsättning 

ofta har större behov av god hälsovård får de 

i mindre grad ta del av den vård som erbjuds 

den övriga befolkningen. Många personer 

med funktionsnedsättning är i behov av 

särskilda insatser som hänger samman med 

deras underliggande hälsotillstånd eller sin 

funktionsnedsättning. De behöver naturligt-

vis också samma vård som alla andra, i form 

av bland annat vaccinationer och tillgång till 

mödravård. I stället erbjuds de ofta en vård 

av sämre kvalité. Eller har inte råd med, eller 

tillgång till, den vård de är i behov av. 
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En undersökning i 43 länder som lyfts fram i 

FN-rapporten visar att 42 procent av perso-

ner med funktionsnedsättning i dessa länder 

anser sig lida av dålig hälsa. Siffran för den 

övriga befolkningen stannar på 6 procent32. 

Det är samtidigt mer än tre gånger så vanligt 

bland personer med funktionsnedsättning att 

de inte har tillgång till vård vid behov, jämfört 

med andra33. I ett antal länder saknar över 

hälften av personerna med funktionsnedsätt-

ning tillgång till vård vid behov34. Hindren är 

i många fall ännu fler för kvinnor med funk-

tionsnedsättning35.

I låginkomstländer uppger runt 33 procent av 

den samlade befolkningen att de inte har råd 

med sjukvård. Över hälften av personerna 

med funktionsnedsättning uppger samma 

sak. Vid sidan av kostnaderna är även brist 

på lämpliga behandlingar vanligt. 

Ett annat återkommande problem är att 

vårdinrättningar ofta inte är tillgängliga för 

personer med funktionsnedsättning. Det är 

mer än dubbelt så vanligt att personer med 

funktionsnedsättning uppger att vården inte 

kan erbjuda den service de behöver än bland 

övriga patienter. De uppger även fyra gånger 

så ofta att de behandlats illa, och tre gånger 

så ofta att de förnekats vård36.

Världshälsoorganisationen, WHO, påpekar 

att förebyggande vårdinsatser sällan riktas 

till personer med funktionsnedsättning. Som 

exempel kan nämnas att kvinnor med funk-

tionsnedsättning i lägre grad kontrolleras för 

bröst- och livmodercancer än andra kvinnor. 

Höga kostnader utgör dessutom ofta ett hin-

der som gör att personer med funktionsned-

sättning inte får den vård de behöver37. 

En undersökning från WHO visar att mellan 

76 och 85 procent av de personer i utveck-

lingsländer som är drabbade av allvarlig psy-

kisk ohälsa inte hade fått någon vård under 

det senaste året38. 

Vid sidan av löftena i Agenda 2030 har även 

WHO satt upp målsättningar som syftar till att 

förbättra situationen för en stor del av värl-

dens befolkning fram till år 202339. Målen är 

att tre miljarder människor ska få förbättrad 

tillgång till allmän sjukvård, stärkt skydd mot 

hälsokriser och ett ökat välmående. 

BRIST PÅ TILLGÄNGLIGA TOALETTER 

OCH RENT VATTEN  

Möjligheten till en god hälsa är nära förknip-

pad med tillgången till rent vatten och fung-

erande avlopp. Många personer med funk-

tionsnedsättning i utvecklingsländer tvingas 

dock leva i miljöer där denna grundläggande 

service saknas. 

Särskilt problematiskt är det för personer 

som har svårt att ta sig till offentliga toaletter. 

Undersökningar visar att många offentliga 

toaletter i utvecklingsländer förblir oåtkomliga 

för personer som är rullstolsanvändare. Det 

begränsar möjligheterna för dem att kunna 

röra sig fritt ute i samhället.

Data från en mindre grupp utvecklingslän-

der visar att en stor andel av personer med 

funktionsnedsättning även har problem med 

tillgängligheten till den toalett som finns i 

deras hem40.

Ett problem som särskilt drabbar flickor i 

utvecklingsländer är bristen på rinnande 

vatten och fungerande och avskilda toaletter 

på många skolor. I många fall vill inte föräld-

rar skicka sina döttrar till skolan när det inte 

finns separata toaletter för flickor och pojkar. 

Detta utgör ofta särskilda hinder för flickor 

som kommit i puberteten och har mens. Om 

de dessutom lever med en funktionsnedsätt-

ning är risken stor att de drabbas av dubbel 

diskriminering. Detta eftersom de är flickor, 

men också för att dessa flickor kan ha särskilt 

stora behov av fungerande och privata toalet-

tutrymmen och även kan vara i behov av hjälp 

i samband med sina toalettbesök.



FORTSATT DISKRIMINERADE INOM MÅNGA OMRÅDEN

1818

Ungefär en av tio människor i världen saknar 

tillgång till rent vatten. I många fall är gemen-

samma brunnar och vattentillgångar konstru-

erade på ett sätt som gör dem otillgängliga 

för personer med fysiska funktionsnedsätt-

ningar. Det innebär att de får en begränsad 

tillgång till den mänskliga rättigheten att ha 

tillgång till rent dricksvatten41. 

SÄMRE TILLGÅNG TILL SEXUELL OCH  

REPRODUKTIV HÄLSA  

Personer med funktionsnedsättning, i synner-

het flickor och kvinnor med funktionsnedsätt-

ning, har i lägre utsträckning tillgång till sex-

ualupplysning och service i fråga om sexuell 

och reproduktiv hälsa än andra kvinnor. De 

förvägras rätten att ta egna genomtänkta 

beslut om sexuella relationer, preventivmedel 

och andra former av reproduktiv hälsovård42. 

Detta är särskilt tydligt när det gäller flickor 

med intellektuell funktionsnedsättning43.

Det gör att dessa kvinnor löper högre risk 

att drabbas av både hiv och andra sexuellt 

överförbara sjukdomar liksom oönskade 

graviditeter44. Det är vanligt att kvinnor med 

funktionsnedsättning betraktas som asexu-

ella45. När anhöriga inte tror att en flicka eller 

kvinna med funktionsnedsättning är sexuellt 

aktiv kan detta försvåra deras möjligheter att 

få både information och stöd.  

Människorättsorganisationen Human Rights 

Watch (HRW) har i en rapport understrukit 

att alla riskfaktorer som omger hiv är särskilt 

tydliga för kvinnor och flickor med funktions-

nedsättning. Det gäller bland annat fattigdom, 

stigmatisering, bristande möjlighet att prak-

tisera skyddat sex, ökad risk att drabbas av 

våld och våldtäkt, samt brist på tillgång till 

service och information. 

Kvinnor med funktionsnedsättning har dess-

utom betydligt svårare att få tillgång till med-

iciner som bromsar hiv. När HRW i Uganda 

intervjuade kvinnor med funktionsnedsättning 

som hade utsatts för våldtäkt vittnade flera 

om att de efteråt inte hade kunnat genomföra 

hivtest eftersom de inte kunde ta sig till en 

klinik46. 

I vissa länder finns myter som gör gällande 

att sexuellt umgänge med en oskuld kan bota 

aids. Det är något som särskilt slår mot flickor 

och kvinnor med funktionsnedsättningar, 

då de ofta har svårare att freda sig från gär-

ningsmän47. 

FN lyfter fram en jämförelse mellan fem 

olika länder som dessutom visar att gravida 

kvinnor med funktionsnedsättning i högre 

utsträckning än andra tvingas föda utan hjälp 

av en professionell barnmorska48. Det uppges 

dels kunna bero på att dessa kvinnor gene-

rellt är fattigare. Men även på grund av nega-

tiva attityder gentemot dessa kvinnor inom 

vården.

I flera länder har kvinnor och personer med 

intellektuell funktionsnedsättning tvångssteri-

liserats. En mindre studie som gjordes bland 

kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning 

i Mexiko år 2015 visade exempelvis att nästan 

hälften hade blivit rekommenderade sterilise-

ring av en anhörig. Nästan lika många hade 

dessutom blivit steriliserade, i vissa fall utan 

att kvinnorna förstod vad ingreppet innebar49.

När kvinnor med funktionsnedsättning för-

nekas rätten att ta egna beslut som berör 

deras sexuella och reproduktiva rättigheter 

ökar också riskerna för att de ska utsättas 

för övergrepp. Flickor och unga kvinnor 

med funktions-nedsättning har även i högre 

utsträckning än pojkar och män i samma 

situation en negativ självbild. Det ökar i sin 

tur riskerna för att de ska hamna i destruktiva 

relationer50.
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KVINNOR MED  
FUNKTIONSNEDSÄTTNING MÖTER 
DUBBEL DISKRIMINERING 

En av de bärande tankarna med Agenda 

2030 är att skapa en jämställd värld. Sam-

tidigt är det uppenbart att många kvinnor 

med funktionsnedsättning utsätts för en 

dubbel diskriminering. De underordnas 

ofta både på grund av sitt kön – och på 

grund av sin funktionsnedsättning.

Forskning visar att flickor och kvinnor utgör 

en majoritet av de personer i världen som 

lever med funktionsnedsättning. Detta är 

ännu tydligare i låginkomstländer, där mer än 

var femte kvinna bedöms ha minst en form av 

funktionsnedsättning51. 

Att det är vanligare bland flickor och kvinnor 

har flera orsaker. En är att kvinnor ofta drab-

bas av skador på grund av brister inom repro-

duktiv hälsa och mödravård. En annan att 

kvinnor har högre medellivslängd än män. 

Flickor och kvinnor löper även en större risk 

att få en funktionsnedsättning på grund av 

könsbaserade orättvisor när det gäller till-

gången på olika former av tjänster. Flickor 

och kvinnor får i lägre utsträckning vård jäm-

fört med pojkar och män. Särskilt gäller detta 

i låginkomstländer länder där det kan vara 

långt till närmaste vårdinstans52.

Statistik visar att det är tre gånger vanligare 

att kvinnor med funktionsnedsättning inte kan 

skriva och läsa jämfört med män som inte har 

MyRights studie 
om sexuellt och 
könsbaserat våld

Under 2019 genomförde MyRight en stu-
die i syfte att motverka att personer med 
funktionsnedsättning utsätts för sexuellt 
och könsbaserat våld. I studien bekräftas 
att personer med funktionsnedsättning 
löper större risk att utsättas för sexuellt 
och könsbaserat våld. Dessutom påvi-
sas att de har betydligt sämre tillgång till 
rättssystemet.

De involverade partnerorganisationerna i 
Bolivia, Bosnien-Hercegovina och Nepal 
uppgav själva att de före djupstudien 
endast hade en begränsad förståelse och 
kunskap om i vilken utsträckning perso-
ner med funktionsnedsättning riskerar att 
utsättas för sexuellt och könsbaserat våld. 
Organisationerna uppger dock att deras 
medverkan i studien förändrat detta.

Det finns mycket som tyder på goda för-
utsättningar för framtida arbete att mot-

verka sexuellt och könsbaserat våld mot 
personer med funktionsnedsättning i de 
tre insatsländerna. I de länder som deltog 
i studien har organisationerna byggt upp 
plattformar för evidensbaserad kunskap 
och tagit fram påverkansverktyg för den 
landspecifika situationen. Plattformarna 
skapar förutsättningar för organisatio-
nerna i dessa tre länder att vara betydligt 
bättre rustade för att främja att nödvän-
diga juridiska och politiska förändringar 
ska komma till stånd gällande sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), 
skydd mot sexuellt och könsbaserat våld 
och tillgång till rättvisa i enlighet med 
FN:s konvention om rättigheter för perso-
ner med funktionsnedsättning (CRPD).

Ett av projektets viktigaste resultat är att 
nivån av engagemang för fortsatt strate-
giskt påverkansarbete mot sexuellt och 
könsbaserat våld har blivit avsevärt högre 
hos partnerorganisationerna.

 Att identifiera och att påverka nyckelak-

törer är prioriterat i arbetet för att få den 

förändring som är nödvändig.
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en funktionsnedsättning. Det är också dub-

belt så vanligt att de inte har någon anställ-

ning eller tillgång till internet. 

Bland kvinnor med funktionsnedsättning som 

arbetar är det betydligt mindre vanligt att de 

har någon högre befattning, jämfört med män 

utan funktionsnedsättning. Även i jämförelse 

med andra kvinnor är deras situation sämre53.

FN:s organ för jämställdhet och kvinnors 

rättigheter, UN Women, är en av många 

institutioner som understryker att Agenda 

2030 innebär en stor möjlighet – men också 

ett moraliskt ansvar. Världssamfundet måste 

prioritera de rättigheter och behov som kvin-

nor med funktionsnedsättning har. Enligt UN 

Women måste frågan om funktionsnedsätt-

ning därför finnas med i alla satsningar för att 

stärka kvinnor och uppnå jämställdhet54. 

ÖKAD RISK FÖR VÅLD OCH  
ÖVERGREPP 

Personer med funktionsnedsättning 

löper en betydligt högre risk att utsättas 

för våld och sexuella övergrepp. Särskilt 

utsatta är barn och unga kvinnor.

I många utvecklingsländer bor personer med 

funktionsnedsättning i högre grad i områden 

som är hårdare drabbade av våld och krimi-

nalitet. I vissa länder är nästan en tredjedel 

av polisstationerna och domstolarna inte 

tillgängliga, samtidigt som nio av tio perso-

ner med funktionsnedsättning som behöver 

juridisk rådgivning inte erbjuds detta55.

Enligt FN:s befolkningsfond, UNFPA, drabbas 

unga kvinnor och flickor med funktionsned-

sättning  av könsrelaterat våld tio gånger mer 

än unga kvinnor och flickor utan någon funk-

tionsnedsättning56. 

Flickor och pojkar med psykosocial eller intel-

lektuell funktionsnedsättning är extra utsatta. 

De löper fyra gånger högre risk att drabbas 

av sexuellt och könsbaserat våld än barn utan 

funktionsnedsättning57. Dessa barn löper 

dessutom nästan tre gånger så hög risk att 

utsättas för sexuellt våld58.

I samband med humanitära kriser, som väp-

nade konflikter och naturkatastrofer, fortsätter 

det könsrelaterade våldet allt för ofta även 

efter det att själva krisen är över. Sexuellt och 

könsbaserat våld är generellt högt i länder 

med hög allmän våldsnivå, men det kan även 

vara högt i länder med relativt låg nivå av våld. 

Vid sidan av den diskriminering och stigma-

tisering som barn med funktionsnedsättning 

ofta utsätts för innebär det omfattande våldet 

också stora hinder för dem i skolan. Barnen 

riskerar att utsättas för olika former av våld 

av sina föräldrar, men också av jämnåriga, 

lärare, av sina partners och andra förövare.

UNFPA slår fast att statistiken om det våld 

som drabbar barn och unga personer med 

funktionsnedsättning förblivit bristfällig. De 

varnar därför för att mörkertalet kan förbli 

högt och att de verkliga siffrorna egentligen 

är ännu högre59. UNFPA konstaterar att det 

våld som drabbar barn och unga personer 

med funktionsnedsättning utgör ett mycket 

allvarligt globalt problem.  

Unga kvinnor 
och flickor med 
funktionsnedsättning  
drabbas av 
könsrelaterat våld 
tio gånger mer än 
unga kvinnor och 
flickor utan någon 
funktionsnedsättning. 
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BRIST PÅ EL OCH INTERNET  
I takt med att världen digitaliseras blir 

tillgången på el och internet allt viktigare. 

Men även där fortsätter personer med 

funktionsnedsättning att halka efter i 

utvecklingen.

För många personer med funktionsnedsätt-

ning är bristen på el ett ständigt problem. I 

synnerhet med tanke på att många har ett 

större behov av ström eftersom de ofta befin-

ner sig mer i sitt hem än många andra. Dess-

utom drivs många av de tekniska hjälpmedel 

som kan förenkla vardagen för personer med 

funktionsnedsättning av el. Det kan exempel-

vis handla om eldrivna rullstolar och andra 

tekniska verktyg, som gör det möjligt för 

dessa personer att leva självständiga liv. Men 

det kan också handla om ett behov av kylut-

rymmen för förvaring av viktiga mediciner.

Samtidigt visar en undersökning i 17 länder att 

mer än hälften av hushållen där det bor minst 

en person med funktionsnedsättning saknar 

tillgång till el. En annan effekt av elbristen blir 

att dessa hushåll tvingas använda sig av tra-

ditionella bränslen, som ved, i samband med 

matlagningen. Det ökar i sin tur riskerna för att 

utsättas för den farliga inomhusrök som leder 

till att nästan fyra miljoner människor går en för 

tidig död till mötes, varje år60. 

FN lyfter fram att undersökningar i ett antal 

länder visat att över hälften av de hushåll 

där minst en person med funktionsnedsätt-

ning bor använder ved eller kol för att tillaga 

sin mat. Satsningar på att tillgängliggöra 

rena energikällor är därför mycket viktiga för 

att stärka välmående bland personer med 

funktionsnedsättning. Hittills har dock för få 

sådana satsningar gjorts, konstaterar FN61. 

KRISER OCH KATASTROFER  
SLÅR HÅRDARE 

Konflikter, naturkatastrofer och klimat-

kriser slår särskilt hårt mot personer med 

funktionsnedsättning. De har ofta svårare 

att fly undan och erbjuds sämre tillgång 

till information. Men de riskerar också 

att drabbas särskilt hårt av de långvariga 

konsekvenserna.

Personer med funktionsnedsättning löper 

större risk att skadas eller dö i väpnade kon-

flikter och andra humanitära katastrofer, där 

en förklaring kan vara att många inte har möj-

lighet att snabbt kunna delta i evakueringar. 

Ofta utsätts de även för riktade attacker och 

andra former av övergrepp och exploatering, 

inklusive sexuellt våld. 

De materiella och sociala störningar som 

uppstår i samband med kriser och konflikter 

riskerar dessutom att i högre grad drabba 

dessa personer som redan innan har sämre 

tillgång till grundläggande samhällsservice.
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Internettillgång

En undersökning i 14 länder visar att 

endast 19 procent av personerna med 

funktionsnedsättning använder sig 

av internet. Det kan jämföras med 36 

procent av den övriga befolkningen. 

En orsak är att tekniken är mindre 

tillgänglig för personer med funktions-

nedsättning. En annan att dessa per-

soner i lägre grad har råd att koppla 

upp sig på nätet. Siffror från tre länder 

i södra Afrika visar att endast 8 pro-

cent av de hushåll där minst en person 

med funktionsnedsättning ingår har 

råd med internet. Det är en dubbelt 

så hög andel som bland den övriga 

befolkningen. Även när det gäller 

tillgången på mobiltelefoner är andelen 

lägre bland familjer där personer med 

funktionsnedsättning ingår62.



Kvinnor med funktionsnedsättning är ofta 

dubbelt diskriminerade och löper än större 

risk att drabbas av alla former av våld, extrem 

fattigdom och bristande tillgång till sjukvård 

och utbildning63. Trots detta exkluderas ofta 

personer med funktionsnedsättning i sam-

band med humanitära insatser64 och i freds-

processer. 

Studier har visat att en mycket liten del av de 

fredsfördrag som undertecknas ens nämner 

situationen för personer med funktionsned-

sättningar65.

De accelererande klimatförändringarna slår 

allra hårdast mot världens fattigaste och ris-

kerar dessutom leda till att många miljontals 

fler människor hamnar i fattigdom. Fram till 

2050 kan upp emot 143 miljoner människor 

ha tvingats fly från sina hem på grund av kli-

matförändringar i Latinamerika, södra Afrika 

och Sydasien. Den varningen utfärdar Världs-

banken i en rapport66.

Personer med funktionsnedsättning och 

deras familjer löper särskilt stor risk att drab-

bas av klimatförändringarna och dess följder. 

Extrema väderfenomen kan få många olika 

effekter för denna grupp, och påverkar deras 

möjligheter att försörja sig. Dessutom kan de 

drabbas extra hårt om konkurrens och kon-

flikter om minskande naturresurser ökar.

BRISTANDE DEMOKRATISKA  
RÄTTIGHETER 

Konventionen om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning slår fast att 

stater ska säkerställa att personer med 

funktionsnedsättning kan delta i det poli-

tiska och offentliga livet på samma villkor 

som andra. Men det följs sällan i praktiken.

En av de rättigheter som konventionen tar 

upp är att personer med funktionsnedsätt-

ning både har rätt att rösta i offentliga val, 

och att ställa upp som kandidater. Trots det 

har många länder fortfarande regler som 

sätter upp hinder för personer med funktions-

nedsättningar. FN konstaterar i sin rapport 

från 2018 att 128 av 190 länder i världen 

genom sina författningar eller lagar har 

begränsningar som kan inskränka rösträtten 

för personer med funktionsnedsättning. I 94 

länder är dessa begränsningar särskilt inrik-

tade mot personer med psykosociala eller 

intellektuella funktionsnedsättningar68.

Även i de fall där personer är röstberättigade 

så kan informationen inför val förbli otillgäng-

lig för många. Det kan till exempel bero på att 

det saknas textning eller teckenspråkstolk-

ning av valdebatter, vilket begränsar människ-

ors möjlighet att göra ett informerat val. 

Dessutom kan vallokalerna vara otillgängliga 

rent fysiskt för personer med funktions-

nedsättning. Ett annat problem kan vara att 

valsedlar bara går att läsa som seende, vilket 

äventyrar valhemligheten. Alla dessa hinder 

begränsar rätten att rösta och människors 

delaktighet och möjlighet att påverka samhäl-

let de lever i.

Det kan vara en bidragande orsak till att per-

soner med funktionsnedsättning i lägre grad 

än andra deltar i allmänna val och engagerar 

sig politiskt. FN konstaterar att den klyftan lig-

ger på över 30 procentenheter i vissa länder69.
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Över hälften 
av alla med 
funktionsnedsättningar 
lever i länder som 
påverkas av konflikter 
och naturkatastrofer67.
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Röster om de allra 
viktigaste frågorna

Kapitel 3:

RÖSTER OM DE ALLRA VIKTIGASTE FRÅGORNA

Vilken är den viktigaste frågan just nu? 

Charlotte Vuyiswa McClain-Nhlapo, 

Världsbanksgruppens rådgivare för frågor 

om funktionsnedsättning:

– Jag skulle säga ansvarsskyldighet. Reger-

ingar bär ansvar inför varandra, när det gäller 

processer för att leva upp till de hållbara 

utvecklingsmålen. Även de nationella utvär-

deringarna är en fråga om ansvarsskyldighet. 

Men det handlar också om att regeringar 

och myndigheter har ett ansvar inför sina 

befolkningar, däribland personer med funk-

tionsnedsättningar. En annan fråga är att 

organisationer ska utkräva ansvar av sina 

regeringar. Vi har nu ramverket – Agenda 

2030 är fastslagen. Vi har konventionen om 

rättigheter för personer med funktionsned-

sättning. I många länder har vi börjat se hur 

lagar stiftas och riktlinjer utformas för att leva 

upp till de globala målen eller till FN-konven-

tionen. Men vi får också höra att många av 

dessa lagar och riktlinjer sedan inte tilläm-

pas. Även där är ansvarsutkrävande viktigt. 

Tiina Nummi-Södergren, projektledare, 

Lika Unika Akademi, Svenska 

FN-förbundet:

– Mål 10 om ojämlikhet inom och mellan 

länder. Hit hör all diskriminering och frågor 

om orättvis behandling , både för enskilda 

individer och grupper samt vad gäller inter-

sektionell diskriminering. Mål 10 är ett så kall-

lat portalmål som kan jämföras med alla de 

andra för att hitta och minska ojämlikhet samt 

för att ta reda på om någon inte är inkluderad. 

Dessutom är det detta mål som inspirerar till 

utvecklingssamarbete och samverkan mellan 

länder.



Hannes Juhlin Lagrelius, Program 

Officer/Bilateral Associate Expert, Global 

Program for Inclusive and Accessible 

Urban Development, World Blind Union 

(WBU):

– Tillgänglighet. Det är en genomgripande 

rättighet enligt konventionen om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning. Till-

gänglighet och universell utformning är tyd-

ligt upptaget i Agenda 2030 och dess mål. 

Ökad tillgänglighet är katalytiskt för att alla, 

oavsett funktionsnedsättning eller andra 

begränsningar, ska kunna fullt ut åtnjuta sina 

rättigheter i praktiken samt delta i och bidra 

till det sociala, ekonomiska, kulturella och 

politiska samhällslivet. Bristande tillgäng-

lighet spär på den utbredda diskriminering 

personer med olika former av funktionshin-

der möter i vardagslivet, och begränsar till-

gången till arbete, utbildning, grundläggande 

samhällsservice, offentliga platser, och 

transporter. När tillgången till tjänster alltmer 

digitaliseras har vi sett ett ökat digitalt gap 

då information och kommunikationssys-

tem inte följer internationella och nationella 

tillgänglighetsstandarder. Det digitala gapet 

är som störst för personer med funktions-

nedsättning och äldre personer. Även för att 

förebygga att särskilt sårbara grupper inte 

lämnas utanför under kriser och krisåtgärder 

spelar tillgänglighet en livsavgörande roll. 
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Catalina Devandas Aguilar, FN:s särskilda 

rapportör för rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning 2014 - 2020:

– Frågan om policy. Det är den vi måste 

fokusera på nu. Vi måste stötta stater, inter-

nationella samarbetspartners och organisa-

tioner för personer med funktionsnedsättning 

i förståelsen av policyutveckling och analyser. 

Det är genom detta vi kan ta oss till nästa 

nivå. Vi måste öka kapaciteten för att förstå 

hur vi överför konventionen och de hållbara 

målen till konkreta insatser, som kan åstad-

komma förändringarna. Där ingår allt från 

utformning till övervakning och utvärdering. 

Där ingår också ansvarsskyldighet och hur 

insatser ses över. 

Om det finns policys men resultaten inte 

mäts så går det inte att säga huruvida dessa 

leder till en ökad inkludering av personer 

med funktionsnedsättning. Det handlar också 

om vilka framgångar som uppnås och hur 

policyarbetet kan anpassas om vissa saker 

inte fungerar. Enligt mig är detta den största 

utmaningen just nu, och det gäller för alla 

aktörer.

“Om det finns policys 
men resultaten inte 
mäts så går det inte 
att säga huruvida 
dessa leder till en ökad 
inkludering”.
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Spelplanen har ändrats 
och förändringar sker

Kapitel 4:

Även om många hinder återstår har Kon-

ventionen om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning och Agenda 

2030 banat väg för tydliga framgångar i 

arbetet för att synliggöra och inkludera 

personer med funktionsnedsättning inom 

det internationella utvecklingsarbetet. 

 

Konventionen var banbrytande 

Catalina Devandas Aguilar har sedan FN 

inrättade tjänsten år 2014 och fram till 2020 

varit världsorganisationens särskilda rappor-

tör för rättigheter för personer med funktions-

nedsättning. Hon har en lång erfarenhet av 

att arbeta för en ökad inkludering inom det 

internationella utvecklingssamarbetet och 

menar att mycket positivt har hänt på senare 

år. 

– När kampen för att få igenom Konventionen 

om rättigheter för personer med funktions-

nedsättning, UNCRPD, inleddes, kunde funk-

tionshinderrörelsen fortfarande bara drömma 

om att få hålla möten med de högst ansvariga 

inom FN, säger hon. Nu är situationen en helt 

annan.

–Vi har ett utrymme som tidigare inte fanns. 

Genom konventionen rörde vi oss upp mot 

högre chefsnivåer inom FN, men det förblev 

en dröm att få till ett möte med generalse-

kreteraren. Nu befinner vi oss i stället på en 

nivå där vi har ett kontor som samarbetar 

med FN:s generalsekreterare. Det är ett sätt 

att mäta det. Vi har numera en generalsekre-

terare som ofta talar om personer med funk-

tionsnedsättning.

Catalina Devandas Aguilar säger att detta 

också märks i flera nationella utvecklings-

strategier, där personer med funktionsned-

sättning numera är omnämnda. Hon påpekar 

också vikten av att Agenda 2030 är universell 

– och att den därmed gäller för alla länder.

– Även de allra rikaste länderna har gjort 

åtaganden om att agera mot orättvisor. Vil-

ket har resulterat i att även dessa länder gör 

satsningar för att inkludera personer med 

funktionsnedsättning, och för att hantera den 

ojämlikhet de drabbas av.  

Hennes erfarenhet är att frågor som berör 

personer med funktionsnedsättning tidigare 

endast diskuterades som specifika utveck-

lingsfrågor. Det har förändrats eftersom 

FN-konventionen och de hållbara målen nu 

slår fast att personer med funktionsnedsätt-

ning är viktiga för alla satsningar som bidrar 

till en nations utveckling. Detta oavsett om 

det gäller mänskliga rättigheter, fred och 

säkerhet, eller klimatförändringar. 

FN:s funktionshinderstrategi 
FN:s funktionshinderstrategi lanserades i juni 

2019 med målet att integrera rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning i hela 

FN-systemet. Genom strategin har FN som 

organisation åtagit sig att genomföra och 

tillämpa principerna för universell utformning 

i alla sina strategier och program. Universell 

utformning handlar om ett ansvar för att ta 

tillvara människors upplevelser, att skapa lös-

ningar som fungerar för så många som möjligt 

redan från början. Detta samtidigt som hinder 

SPELPLANEN HAR ÄNDRATS OCH FÖRÄNDRINGAR SKER
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Konventionen om rättigheter för  
personer med funktionsnedsättning

I december 2006 antogs Konventionen 
om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, UN Convention 
on the Rights of Persons with 
Disabilities (UNCRPD). Det är ett 
avgörande dokument i kampen för att 
alla människor ska kunna utöva sina 
mänskliga rättigheter. Konventionen 
lade också grunden till att personer med 
funktionsnedsättning tydligt lyfts fram i de 
globala målen. 

Konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning, som 
brukar förkortas UNCRPD, drevs fram 
efter ihärdiga påtryckningar från den 
internationella funktionshinderrörelsen. 
Den innebar ett viktigt perspektivskifte 
i synen på personer med 
funktionsnedsättning – från att betraktas 
som passiva mottagare av välfärd till att 
vara individer med rättigheter. 

Konventionen ska främja, skydda och 
säkerställa mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter för personer med 
funktionsnedsättning. Den innehåller 
inga nya rättigheter, men förtydligar 
vad som krävs för att personer med 
funktionsnedsättning fullt ut ska få 
sina rättigheter uppfyllda som alla 
andra. Målsättningen är att få bort 
de hinder som gör att personer med 
funktionsnedsättning inte får möjlighet att 
utöva sina mänskliga rättigheter. 

Personer med funktionsnedsättning 
omfattas givetvis även av andra 
konventioner samt av FN:s allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna. 

UNCRPD syftar till att stärka det skydd 
som personer med funktionsnedsättning 
redan har i andra konventioner. 

Principerna i konventionen 
handlar om tillgänglighet, icke-
diskriminering, jämställdhet, individuellt 
självbestämmande, lika möjligheter, 
respekt för olikheter, deltagande och 
inkludering i samhället. Samt respekt 
för utvecklingspotentialen hos barn med 
funktionsnedsättning. Konventionen är ett 
viktigt verktyg i arbetet för att undanröja 
funktionshinder i alla delar av världen.

En stor majoritet av världens länder 
har ratificerat UNCRPD. Det betyder 
att staterna förbundit sig att följa 
konventionen. FN:s kommitté 
för rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning granskar hur 
länderna genomför och efterlever 
konventionen. För att kunna jämföra 
hur olika länder tillämpar arbetet med 
UNCRPD är det därför viktigt att 
det på global nivå finns pålitlig och 
relevant statistik om personer med 
funktionsnedsättning. 

Konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning har varit i kraft 
sedan 2006, och har i skrivande stund 

ratificerats av 181 stater70.

I Sverige började konventionen att gälla 
år 2009. Det innebär att alla lagar och all 
offentlig verksamhet i Sverige ska följa 
konventionens artiklar. UNCRPD ska även 
vara en av de vägledande principerna för 
svensk utvecklingspolitik.



SPELPLANEN HAR ÄNDRATS OCH FÖRÄNDRINGAR SKER

2828

för tillgänglighet ska identifieras och undanrö-

jas. Planen är att strategin ska ge en grund för 

en hållbar utveckling av tillgängligheten i FN för 

personer med funktionsnedsättning71.

FN:s särskilda rapportör för rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning Cata-

lina Devandas Aguilar betonar att strategin 

är mycket viktig eftersom den uppmanar FN 

att bli mer inkluderande internt. Till exempel 

genom vilka som anställs, men också genom 

att föreskriva att tillgängligheten ska för-

bättras. Det handlar också om vilka resultat 

FN uppnår. Strategin föreskriver att frågan 

om inkludering av personer med funktions-

nedsättning ska ingå inom allt arbete som 

bedrivs av FN.

Resolutionen om stöd i samband 
med konflikt och katastrof 
I juni 2019 antog FN:s säkerhetsråd en reso-

lution för att stödja personer med funktions-

nedsättning som drabbas av väpnad konflikt 

och katastrofer. Resolutionen beskrivs som 

den första av sitt slag. Den uppmanar alla 

medlemsstater och väpnade grupper att 

skydda personer med funktionsnedsättning 

i konfliktsituationer och försäkra att de har 

tillgång till rättvisa, grundläggande service 

och humanitära hjälpinsatser72.

 

Global Action on Disability (GLAD) 
Network 

GLAD-nätverket är ett samarbete mellan 

givare. Nätverket samordnar bilaterala och 

multilaterala givare, den privata sektorn och 
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På en skolgård i Kabaya, Rwanda, leker några barn i förskoleåldern.  
Foto: Mia Munkhammar
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stiftelser som arbetar för att förbättra funk-

tionshinderperspektivet inom internationellt 

utvecklingssamarbete. 

Nätverket lanserades i London i december 

2015 av en grupp aktörer som ansåg att det 

internationella samfundet bättre behöver dela 

expertis och samordna insatser i arbetet med 

att realisera Agenda 2030 och uppfylla dess 

globala mål.  

Nätverket arbetar efter de principer som 

återspeglas i Konventionen om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning och 

i principen om att ingen ska lämnas utanför 

(Leave No One Behind)73.   

Tydligare rättighetsperspektiv  
Hannes Juhlin Lagrelius, vid World Blind Uni-

ons program för inkluderande och tillgänglig 

urban utveckling, säger att de globala målen 

och FN:s konvention om rättigheter för per-

soner med funktionsnedsättning ska ses som 

ömsesidigt förstärkande verktyg, tillsammans 

med Sendairamverket för kastastrofriskredu-

cering74. Detta i arbetet för att säkra inklude-

ring, åtnjutande av rättigheter och tillgången 

till möjligheter på lika grund för alla. 

Han menar att de globala målen har förändrat 

det internationella utvecklingssamarbetet – 

och påverkat många aktörer.

– Det finns ett allt tydligare rättighetsfokus för 

att grupper inte ska lämnas utanför. De speci-

fika referenserna till personer med funktions-

nedsättning och sårbara grupper överlag har 

bidragit till detta. Flera stora biståndsaktörer, 

däribland Sida, har alltmer ställt om till att 

arbeta med en multidimensionell fattigdoms-

analys. En sådan syftar till att åskådliggöra de 

dimensioner av fattigdom och marginalisering 

som går bortom materiella resurser, däribland 

diskriminering, säger han. 

Större fokus på frågorna 

Charlotte Vuyiswa McClain-Nhlapo, Världs-

banksgruppens rådgivare om funktionsned-

sättningar, säger att de specifika referenserna 

i Agenda 2030 var mycket betydelsefulla. De 

förändrade helt förutsättningarna i arbetet för 

personer med funktionsnedsättning. 

Samtidigt är de uppföljningsrapporter som 

görs för att utvärdera i vilken mån världens 

länder också lever upp till målsättningarna 

frivilliga. FN håller årligen ett högnivåmöte för 

att säkerställa att arbetet för Agenda 2030 

går framåt. Vid det möte som hölls i juli 2020 

presenterade 47 länder frivilligt sina nationella 

granskningar över hur deras arbete fortskri-

dit75.

Charlotte Vuyiswa McClain-Nhlapo påpekar 

att vissa länder skött rapporteringen bättre än 

andra. Ett positivt exempel är Malaysia – ett 

land som tydligt har insett behovet av samar-

beten med funktionshinderorganisationer för 

att målsättningarna ska kunna nås.

– De slår fast att funktionshinderorganisatio-

ner är nyckelaktörer. För Malaysia handlar det 

även om att man har börjat identifiera vilka 

åtgärder som måste göras. Jag menar att 

regeringar har börjat ta vissa konkreta steg 

för att verkligen kunna nå målen. 

Konventionen och Agenda 2030 har fungerat 

som en plattform som gjort det möjligt för 

världens funktionshinderorganisationer att 

växa sig starkare.

– FN och biståndsgivare har tveklöst i högre 

grad börjat tänka kring vad utveckling med 

koppling till personer med funktionsnedsätt-

ning betyder inom sina programarbeten. Även 

multilaterala institutioner som Världsbanken 

har blivit bättre på inkludering, säger Char-

lotte Vuyiswa McClain-Nhlapo.

För Världsbanken har detta resulterat i att 

institutionen år 2018 fastställde ett ramverk 
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bestående av tio punkter, som syftar till att 

öka inkluderingen inom en rad områden som 

berör bankens utlåningsprojekt. Där betonas 

uttryckligen kravet på icke-diskriminering av 

personer med funktionsnedsättning76.  

Exempel från Storbritannien och 
Sverige 

I december 2018 lade Storbritannien fram 

en ny strategi för att öka inkluderingen av 

personer med funktionsnedsättning inom 

landets utvecklingssamarbete under de 

kommande fem åren. I programförklaringen 

slog den dåvarande biståndsministern Penny 

Mordaunt fast att ett ökat fokus på personer 

med funktionsnedsättning är avgörande i 

kampen mot fattigdom, för en hållbar utveck-

ling och för att kunna förverkliga innehållet 

i konventionen om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning, UNCRPD. Hon 

betonade att inkludering leder till friskare, 

mer rättvisa och välmående samhällen – för 

alla. I strategin konstateras samtidigt att 

många beslutsfattare och verksamma inom 

utvecklingsarbetet förblivit okunniga om de 

internationella ramverken för personer med 

funktionsnedsättning. Samt att personer 

med funktionsnedsättning måste inkluderas 

i allt utvecklingsarbete och i alla humanitära 

insatser77. I juli 2018 stod även Storbritannien 

värd för världens första globala toppmöte 

om funktionsnedsättningar. Det resulterade i 

att FN-organ, internationella finansinstitutio-

ner, företrädare för regeringar och näringsliv 

utlovade nya satsningar för att stärka inklu-

deringen av personer med funktionsnedsätt-

ningar78.

Även svenska Sida har ökat stödet för att 

motverka diskriminering och för att perso-

ner med funktionsnedsättningar ska få sina 

mänskliga rättigheter respekterade och kunna 

ta sig ur fattigdom. I december 2019 medde-

lade Sida att de under kommande år bland 

annat kommer att bidra med ett nytt stöd79 till 

FN:s partnerskap för rättigheter till personer 

med funktionsnedsättning, UNPRPD, som 

på global och lokal nivå arbetar för att stärka 

rättigheterna för personer med funktionsned-

sättning. Sida har också börjat använda en 

särskild statistikmarkör för att bättre kunna 

följa upp sina insatser som rör personer med 

funktionsnedsättning80.   

Förändringarna märks ute i fält 
Nya resolutioner och strategier är ett par 

exempel på hur frågorna på senare år har 

fått ett ökat genomslag på högsta nivå i det 

globala utvecklingssamarbetet. Men föränd-

ringarna har också börjat synas ute i fält. Det 

berättar Tiina Nummi-Södergren, projektle-

dare på Lika Unika Akademin, ett projekt som 

syftar till att fördjupa kunskaperna om funk-

tionshinders- och rättighetsperspektivet med 

utgångspunkt från FN:s hållbarhetsmål.

Hon betonar att Agenda 2030 är ”en av de 

största och viktigaste politiska överens-

kommelserna som slutits i nutid” och säger 

att genomförandet nu är på dagordningen 

i många länder. Som exempel nämner hon 

Moçambique som 2019 antog en ny utbild-

ningsstrategi.  Enligt Tiina Nummi-Södergren 

har de i den tydligt tagit fasta på det globala 

utvecklingsmålet om alla barns rätt till skol-

gång.

– I strategin ingår att barn med funktions-

nedsättning ska inkluderas i utbildning. Det 

innebär att man ska påbörja en kartläggning 

för att hitta de barn med funktionsnedsätt-

ning som hålls hemma och i dag inte erbjuds 

att gå i skolan. Lärare ska också få specialut-

bildning om hur man inkluderar dessa barn, 

berättar hon.

SPELPLANEN HAR ÄNDRATS OCH FÖRÄNDRINGAR SKER
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“Man ska påbörja en 
kartläggning för att 
hitta de barn med 
funktionsnedsättning som 
hålls hemma och i dag inte 
erbjuds att gå i skolan.”S
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Vägen framåt - 
från ökade kunskaper 
till verkliga förändringar

Kapitel 5:

Länder och utvecklingsaktörer har alltså 

kommit en bit på vägen genom att i högre 

grad inse vad som krävs för att ledordet 

om att ingen ska lämnas utanför ska för-

verkligas. Men för att kunna gå från ord till 

handling krävs det också konkreta åtgär-

der. Inte minst i form av politiska beslut 

som också blir genomförda.  

Experter betonar att bristen på pålitlig, rele-

vant och uppdelad statistik som berör perso-

ner med funktionsnedsättning gör det svårare 

att jämföra vad olika insatser har för effekter. 

Sådana uppgifter skulle även vara viktiga 

för att kunna jämföra i vilken utsträckning 

världens länder lever upp till Konventionen 

om rättigheter för personer med funktions-

nedsättning, och åtagandena i enlighet med 

Agenda 2030.

Den internationella funktionshinderrörelsen 

uppmanar världens länder att öka insam-

lingen av uppdelad statistik som berör perso-

ner med funktionsnedsättning. Detta för att 

bana vägen för nya satsningar som är base-

rade på korrekta faktauppgifter. 

Målet är att få fram förbättrad statistik inom 

flera prioriterade områden. Och att den sedan 

ska ligga till grund för nya regler och lagar 

som syftar till att göra det möjligt för personer 

med funktionsnedsättning att bli inkluderade 

och kunna delta i samhället på lika villkor som 

andra. 

Den statistik och de datauppgifter som sam-

lats in och analyserats i FN:s rapport Disabi-

lity and Development Report visar att perso-

ner med funktionsnedsättning hittills inte har 

blivit tillräckligt inkluderade i genomförandet 

av de globala målsättningarna. Detta gäller 

också inom övervakningen och granskningen 

av utvecklingen81.

Rapportförfattarna konstaterar att målen i 

Agenda 2030 bara kan uppnås om arbetet 

bedrivs på ett sätt där även personer med 

funktionsnedsättning inkluderas och engage-

ras82.

Internationella organisationer betonar också 

att alla utvecklingssatsningar måste utgå 

från ett rättighetsperspektiv. Det betyder att 

rättigheter för personer med funktionsned-

sättning ska finnas med i alla politiska åtgär-

der och program som syftar till att minska 

ojämlikheten.

Att det fortfarande behövs ett ökat engage-

mang från många lokala myndigheter framgår 

i en global studie som gjorts av Internatio-

nal Disability Alliance (IDA). Den visar att en 

mycket stor del av de organisationer som 

VÄGEN FRAMÅT - FRÅN ÖKADE KUNSKAPER TILL VERKLIGA FÖRÄNDRINGAR

Målen i Agenda 2030 kan 
bara uppnås om personer 
med funktionsnedsättning 
inkluderas och engageras.
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arbetar för personer med funktionsnedsätt-

ning är missnöjda med det engagemang 

som de lokala myndigheterna visar för dessa 

frågor83. 

Även Hannes Juhlin Lagrelius vid World 

Blind Unions program för inkluderande och 

tillgänglig urban utveckling betonar behovet 

av mer uppdelad statistik, för att därigenom 

skapa ett mer evidensbaserat policyar-

bete, där funktionshinderorganisationer är 

involverade. Han påpekar också vikten av 

att utvecklingsfinansieringen blir mer rättig-

hetsbaserad och menar att det i dag finns 

en klyfta mellan organisationer som arbetar 

rättighetsbaserat, och hur det finansiella 

systemet fungerar. Rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning bör därför finnas 

med i de finansiella regleringar och ramverk 

som syftar till att minska ojämlikheten, så att 

policys och lagar inte urholkas, enligt honom. 

 

 

Inkluderingen måste genomsyra 
alla satsningar 

Personer med funktionsnedsättning kan inte 

betraktas som en homogen grupp.

– Ett ökat fokus måste riktas mot den mång-

fald av undergrupper som finns, och främst 

de som ofta osynliggörs, säger Hannes Juhlin 

Lagrelius.

Det finns ett stort behov av ”mainstreaming” 

i linje med Agenda 2030. Begreppet innebär 

att frågor som rör personer med funktions-

nedsättning inte ska behandlas separat, utan 

integreras och ingå i en verksamhets alla 

ordinarie delar. 

– Enligt mina erfarenheter har statliga aktö-

rer inte gjort tillräckligt för att involvera 

funktionshinderorganisationer i policy- och 

budgetarbete, och har inte i tillräckligt hög 

utsträckning dragit nytta av den expertis och 

erfarenhet som funktionshinderorganisatio-

ner och dess medlemmar besitter. Detta har 

skapat ett vakuum, att stater gör saker i god 

tro men som sedan riskerar att inte svara mot 

de behov som olika funktionshindergrupper 

har. Om länderna verkligen hade bejakat de 

ambitioner som finns i Agenda 2030 och 

konventionen om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning, hade utvecklingen 

kommit längre i dag, konstaterar han.

– Det finns ett behov av att riktade insatser 

mot personer med funktionsnedsättning inte 

”hanteras i silos”. Detta eftersom det riskerar 

att leda till att nödvändiga och omfattande 

organisations- eller samhällsförändringar inte 

kan förverkligas, säger Hannes Juhlin Lagre-

lius.

– Agenda 2030 innebär ett omfattande 

åtagande om att mainstreama funktionshin-

derinkludering inom det globala utvecklings-

arbetet. Agenda 2030 har också skapat en 

ökad tydlighet kring att både mainstreaming 

och riktade insatser är nödvändiga för att nå 

målen, slår han fast. 

 

 

Satsningar som också fungerar i 
praktiken 

Det kommer att krävas mycket arbete innan 

principen om att ingen ska lämnas utanför 

kan förverkligas. Det gäller bland annat målet 

om att även alla barn med funktionsnedsätt-

ning ska få gå i skolan. Men det handlar inte 

bara om att dessa barn ska få plats i klass-

rummen, utan också om att de ska erbjudas 

en meningsfull skolgång.

– Trots att det kan finnas riktlinjer som slår 

fast att alla barn har rätt att gå i skolan, så 

kan det vara så att skolorna inte är tillgängliga 

och att dessa barn bara hamnar i ett hörn. 

Det handlar om att utveckla policys som 

också fungerar i praktiken, säger FN:s sär-

skilda rapportör Catalina Devandas Aguilar.

Kunskaperna om vad som behöver göras för 

att inkludera personer med funktionsnedsätt-



ning inom det globala utvecklingsarbetet har 

förbättrats. Men detta måste också förvand-

las till konkret policyarbete på nationell nivå. 

Det är där de stora hindren finns i dag, menar 

Catalina Devandas Aguilar:

– Länder är generellt fortfarande inne i 

processen med att börja förstå vad en 

människorättsbaserad inkludering av perso-

ner med funktionsnedsättning innebär när det 

gäller frågor om anslag, socialt skydd, hälsa 

och ickediskriminering. Detta är inte tillräck-

ligt tydligt för alla. Många stater gör fortfa-

rande insatser ur ett välgörenhetsperspektiv, 

eller från ett hälsoperspektiv, i stället för ur ett 

människorättsbaserat perspektiv, säger hon.

Nästa steg är att de politiska satsningar som 

krävs också börjar genomföras. En förut-

sättning för det är att ländernas policyarbete 

utvecklas. Det är ett område där det fortfa-

rande råder stora brister enligt FN:s särskilda 

rapportör: 

– Det handlar om att på nationell nivå för-

ändra det dagliga livet för personer med 

funktionsnedsättning.

Hon betonar vikten av att världens länder 

inom allt policyarbete, och inom alla sats-

ningar, använder sig av en så kallad twin-

track approach, eller tvåspårsstrategi. Det 

innebär att alla verksamheter kombinerar 

universella lösningar och ett funktionshin-

derperspektiv med riktade särlösningar för 

personer med funktionsnedsättning. Tillräck-

liga åtgärder måste dessutom sättas in för att 

försäkra att diskriminering mot personer med 

funktionsnedsättning inte får förekomma. 

Andra avgörande frågor är enligt FN-rappor-

tören att man inom satsningarna säkerställer 

att personer med funktionsnedsättning kan 

delta i allt som görs och att verksamheterna 

är tillgängliga.

Världsbankens rådgivare Charlotte Vuyiswa 

McClain-Nhlapo betonar även vikten av att 

åtgärderna också sprids neråt inom alla 

nivåer hos myndigheterna – och ut på lokal 

nivå.

– Det är där människorna lever och det är 

dit budskapet om att ingen ska lämnas efter 

måste föras. Även människor i mindre orter 

och byar måste få tillgång till inkluderande 

skolor, vårdcentraler och vattenresurser. Där 

återstår fortfarande mycket att göra, säger 

hon.

 

Vissa grupper förblir extra utsatta 

Målen för personer med funktionsnedsätt-

ning är högt satta både i konventionen och i 

Agenda 2030. Det handlar om att skapa en 

likvärdig tillgång till utbildning, arbeten med 

anständiga arbetsvillkor, inkludering i det 

sociala, ekonomiska och politiska livet och 

att utforma tillgängliga städer. Även om vägen 

förblir lång menar FN-rapportör Catalina 

Devandas Aguilar att ribban måste ligga högt 

i kampen för inkludering. Att det inte räcker 

med några kompromisser. Halvvägs duger 

inte, säger hon.

– Situationen för personer med funktions-

nedsättning är på många platser i världen 

oroväckande dålig. I synnerhet om man väger 

in intersektionalitet. Om du har en funktions-

nedsättning och dessutom är fattig, kvinna 

eller tillhör en ursprungsbefolkning, så blir 

situationen ännu mer komplicerad.

Det omfattande våld som drabbar flickor 

och kvinnor med funktionsnedsättning krä-

ver åtgärder. Ett av delmålen i Agenda 2030 

syftar till att avsevärt minska våldet i världen. 

Och Konventionen om rättigheter för per-

soner med funktionsnedsättning slår tydligt 

fast att världens länder måste genomföra 

alla tillgängliga åtgärder för att minska det 

könsbaserade våldet. Studier visar att flickor 

och kvinnor med funktionsnedsättning löper 

många gånger högre risk att drabbas av 

våld84. Men trots det lyfts detta problem fort-
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farande allt för sällan fram, säger Charlotte 

Vuyiswa McClain-Nhlapo:

– När vi talar om våld är det viktigt att vi 

också betonar behovet av att nå ut till dessa 

flickor och kvinnor, som fortfarande är oer-

hört utsatta.

 

Institutionalisering förblir ett  
problem  
För dem med vissa former av funktionsned-

sättning kan konsekvenserna bli extra svåra. 

Det gäller bland annat personer med intel-

lektuell funktionsnedsättning, omfattande 

rörelsenedsättning eller mental ohälsa. I 

många länder löper dessa en mycket stor risk 

att tvingas in på institutioner där de förlorar 

sin personliga frihet, och i vissa fall kan bli 

mycket illa behandlade. 

Institutionaliseringen av personer med funk-

tionsnedsättningar är ett fortsatt stort pro-

blem i många av världens länder, konstaterar 

Catalina Devandas Aguilar.

– Det är hemskt att man i många fall rätt-

färdigar sådant med att det skulle vara 

nödvändigt. Det är fel att hålla människor 

inlåsta på psykiatriska eller andra institutio-

ner. I stället behövs alternativ baserade på 

ett människorättsperspektiv, där människor 

erbjuds det stöd de behöver i sina hem.

En rapport publicerad av Human Rights 

Watch (HRW) 2019 ger exempel på den 

inhumana behandling många personer med 

funktionsnedsättning utsätts för. I rapporten 

uppges bland annat att tusentals människor 

som antingen är – eller antas vara – drabbade 

av psykisk ohälsa hålls fastkedjade på olika 

institutioner i Nigeria85. Det handlar om en 

form av människobrott som HRW även har 

dokumenterat i flera andra länder, däribland i 

Indonesien och Ghana.  

 

 

Civilsamhället behöver bättre  
kunskaper 

Många länder har i sina utvecklingsstrategier 

infört riktlinjer om att deras satsningar ska 

inkludera personer med funktionsnedsätt-

ningar. Detta medan många av de internatio-

nella ickestatliga organisationer som är verk-

samma ute på fältet inte har gjort detsamma. 

Det konstaterar forskare vid universitetet i 

Washington i en artikel86 som publicerades i 

augusti 2019. Deras slutsats är att det inter-

nationella biståndssamfundet därmed har 

misslyckats med att leva upp till slagorden 

om att ”ingen ska lämnas utanför”.

Studien visar att allt ifrån tunga utvecklings-

aktörer ned till organisationer på gräsrotsnivå 

till stora delar saknar kunskaper om behovet 

av inkludering av personer med funktions-

nedsättning. Artikelförfattarna betonar att 

satsningar på att öka inkluderingen av per-

soner med funktionsnedsättning helt enkelt 

inte kommer att lyckas om inte de organisa-

tioner som är verksamma ute på fältet också 

förändrar sina metoder. Detta eftersom det 

ofta är dessa organisationer som levererar de 

tjänster som det officiella biståndet syftar till 

–  som att bygga skolor och leverera skolma-

terial, stå för yrkesutbildningar och att distri-

buera mat. 

Många organisationer inom internationellt 

utvecklingssamarbete betraktar funktionshin-

derperspektivet som ett område som ligger 

helt vid sidan om de insatser de själva utför. 

Det är vanligt att organisationer som arbe-

tar ute på fältet inte inser att personer med 

funktionsnedsättning också ingår bland de 

grupper som behöver inkomster och arbets-

tillfällen, bra utbildning och hälsovård. Många 

organisationer uppger även att de har ett 

jämställdhetsfokus i sina satsningar. Men 

samtidigt glömmer de att flickor och kvinnor 

med funktionsnedsättning många gånger inte 

kan delta i deras projekt på samma villkor 

som andra.
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Forskarna vid universitetet i Washington slår 
fast att biståndsaktörerna inte kommer att 
lyckas nå sina mål om att minska fattigdomen 
eller förbättra hälsan bland de mest marginali-
serade – om inte personer med funktionsned-
sättning i betydligt högre grad inkluderas87. 
Det är en slutsats som delas av MyRight och 
våra partnerorganisationer. 

 
Målen kanske inte nås – men  
målbilden måste ligga fast 
Hittills talar lite för att de globala målen kom-
mer att kunna uppnås i tid. Återkommande 
FN-rapporter88 och annan statistik visar att 
utvecklingen går alldeles för långsamt. 

FN:s särskilda rapportör om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning 2014-
2020, Catalina Devandas Aguilar, säger att 
det stora problemet för alla hållbarhetsmålen 
handlar om mobiliseringen av resurser. Stater 
och utvecklingsorgan skulle helt enkelt behöva 
avsätta mer medel för att målen ska kunna 
uppnås. Hon menar att det gäller en större 
strukturell internationell fråga, där koncentra-
tionen av rikedomar skulle behöva åtgärdas. 
Samtidigt säger hon att det ändå tagits viktiga 
steg framåt i arbetet för att förbättra situatio-
nen för personer med funktionsnedsättning.

– Vi är långt ifrån att nå alla de mål vi vill 
uppnå. Men jag tror att förändringar kommer 
att uppnås. Det finns en högre medvetenhet 
nu om frågan om ojämlikhet än någon gång 
tidigare. Vi har tio år på oss att komma lite 
närmare, och vi måste använda oss av de 
globala målen för att trycka på. Men det hand-
lar om en process och processer tar tid. Att 
vi år 2030 skulle uppleva en värld där varenda 
person med funktionsnedsättning är inklude-
rad ligger dock väldigt långt borta.

Hannes Juhlin Lagrelius vid World Blind 
Union säger att det inte är realistiskt att målen 
uppnås, och hänvisar till att världssamfund, 
regeringar och organisationer under fem års 
tid har diskuterat hur viktig agendan är samt 

hur måluppfyllelsen ska mätas. Han menar 
att agendan visserligen har resulterat i många 
goda initiativ, men anser att det som fortfa-
rande saknas är det ”systemskifte som krävs”.

– Agenda 2030 grundar sig på mänskliga 
rättigheter, men många statliga aktörer ser 
inte denna länk. Och samtidigt som agendan 
omfamnas begränsas utrymmet för civilsam-
hället globalt, nationellt och lokalt på många 
platser, säger han. 

Samtidigt betonar Hannes Juhlin Lagrelius att 
även om målen inte kommer att uppnås fullt 
ut, har världen fortfarande chansen att ta sig 
en bra bit på vägen i arbetet för inkludering av 
personer med funktionsnedsättning. Men då 
krävs det en “omställning”.

– Det behövs ett ökat fokus på tillgänglighet 
inom alla områden där system och strate-
gier måste genomsyras av tillgänglighet och 
inkludering. Endast då kan vi komma framåt. 
Om tre decennier kommer nära två miljarder 
personer med funktionsnedsättning och äldre 
personer att bo i städer. Detta sätter ökad 
press på att tillgänglighet blir en given kom-
ponent i all stadsplanering och att det genom-
förs tillsammans för att inte exkludera särskilt 

sårbara grupper, säger han.
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Twintrack approach  
/ Tvåspårsstrategi

En benämning för att arbeta med 

universella lösningar kombinerat  

med riktade särlösningar för den  

som berörs. 

Att arbeta med twin track innebär 

att 1) inkludera ett funktionshinder-

perspektiv i all verksamhet (main-

streaming), 2) arbeta med riktade 

särlösningar (targeting) för grupper 

och individer. 
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Pandemin hotar 
utvecklingsmålen

Kapitel 6:

Den globala kris som coronapandemin 

utlöst förstärker redan existerande orätt-

visor – och sätter ljuset på den omfat-

tande exkludering som drabbar personer 

med funktionsnedsättning. Viruset slår 

hårdare mot personer med funktionsned-

sättning både indirekt och direkt. Arbetet 

för inkludering kommer att ha en avgö-

rande betydelse.  

Redan innan den nuvarande krisen stod 

världssamfundet inför stora utmaningar i 

arbetet med att uppnå de hållbara utveck-

lingsmålen. Nu har både låg- och högin-

komstländers ekonomier drabbats mycket 

hårt, samtidigt som rapporter varnar för en 

snabb ökning av fattigdom och hunger i värl-

den. Många experter befarar att de restriktio-

ner och nedstängningar som följt i virussprid-

ningens spår kommer att leda till att många 

miljoner fler människor kommer att drabbas 

av fattigdom och hunger.

– Vi ser hur covid-19 skapar förödelse inom 

den globala ekonomin, och detta känns mest 

bland våra mest sårbara folkgrupper, säger 

Tariq Ahmad, senior rådgivare inom bistånds-

organisationen Oxfam i USA89.

En studie från FN:s universitet, UNU, varnar 

för att nästan en halv miljard fler människor 

riskerar att hamna i fattigdom i spåren av den 

globala pandemin. Det motsvarar åtta pro-

cent av jordens befolkning90.

De redan marginaliserade drabbas 
hårdast  
I en så kallad policy brief som FN gav ut i maj 

2020 konstateras att personer med funktions-

nedsättning tillhör de mest marginaliserade 

i alla samhällen som drabbas av kriser. Det 

är också, som tidigare konstaterats i denna 

rapport, en grupp som i högre grad lever i fat-

tigdom och har svårare att få tillgång till vård. 

Denna situation har förvärrats av covid-19. 

De socioekonomiska konsekvenserna riskerar 

att drabba personer med funktionsnedsätt-

ning både på lång och kort sikt. Det gäller 

bland annat på arbetsmarknaden, där forsk-

ning har visat att det är en grupp som löper 

högre risk att bli av med jobbet91. I många 

länder är dessutom de sociala skyddsnä-

ten för personer med funktionsnedsättning 

mycket svaga. Och det ökande behovet av 

obetalt hemarbete har en tendens att för-

stärka redan tidigare existerande orättvisor 

mellan könen92, vilket riskerar att slå särskilt 

hårt mot kvinnor med funktionsnedsättning93.

En kartläggning av hur krisen påverkat situationen 

för barn, föräldrar och vårdnadshavare visar att 

personer som lever med funktionsnedsättning 

tillhör de grupper som drabbats hårdast av pan-

demins konsekvenser. Hälften av de vårdnads-

havare med funktionsnedsättning som deltagit i 

undersökningen uppger att de förlorat sina arbe-

ten under krisen och 85 procent av dem säger att 

de förlorat mer än hälften av sina inkomster94.

Allt talar också för att skolbarn med funk-

tionsnedsättning drabbas särskilt hårt av att 
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skolor stängs. Dessa elever riskerar i högre 

grad att exkluderas vid en övergång till dis-

tansundervisning95. Brist på stöd, fungerande 

internetuppkopplingar och tillgängligt skolma-

terial slår hårt mot de mest marginaliserade 

grupperna, däribland barn med funktionsned-

sättning.

Charlotte Vuyiswa McClain-Nhlapo, Världs-

bankens globala rådgivare för frågor om 

funktionsnedsättningar, berättar att pande-

min gjort att många barn i världen står utan 

skolmat, hälsovård, utbildning och andra 

samhällstjänster. Hon säger att den distans-

undervisning som införts i många länder 

inte fungerar för alla. Och det handlar inte 

bara om att tillgång till internet är för dyrt för 

många fattiga familjer.

– Om man exempelvis beslutar att all under-

visning ska skötas via radio – hur ska det gå 

till om du är döv?, frågar hon. 

Förhöjda risker för personer med 
funktionsnedsättning 

FN betonar att personer med funktionsned-

sättning löper högre risk att insjukna i covid-

19. Det kan bero på att de inte har tillgång till 

grundläggande service i form av rent vatten 

och sanitära anläggningar – eller att de är 

placerade i institutioner som ofta är överbe-

folkade96. Personer med funktionsnedsätt-

ning, däribland äldre, utgör en majoritet av de 

människor i världen som lever på institutioner 

– där risken för smittspridning är förhöjd97.

Personer med funktionsnedsättning utsätts 

ofta för diskriminering inom vården. Det gäller 

även i samband med coronakrisen. De löper 

en förhöjd risk att inte få den vård de behöver, 

eller tillgång till livsavgörande åtgärder.

Från MyRighs partnerorganisationer rap-

porterats om hur personer med syn- eller 

hörselnedsättning inte nåtts av viktig informa-

tion om smittspridning eller skyddsåtgärder. 

Detsamma gäller information om utdelning av 

matpaket. Orsaken är ofta bristande tillgäng-

lighet, den officiella informationen har inte 

varit anpassad för personer med särskilda 

behov.

Många vittnar också om hur de drar sig för 

att söka vård för sig själva eller sitt barn 

med funktionsnedsättning, av rädsla för 

att familjen ska drabbas av covid-19 vid ett 

sjukhusbesök. Förlorad arbetsinkomst kan för 

den här gruppen innebära mindre pengar till 

livsviktig medicin och behandling. 

Även när det gäller riskerna för att drabbas av 

våld i hemmet har pandemin drabbat perso-

ner med funktionsnedsättning, i synnerhet 

kvinnor och barn, särskilt hårt. Forskning har 

visat att barn och kvinnor med funktionsned-

sättning löper en mycket högre risk att utsät-

tas för våld än andra. Många experter menar 

att sannolikheten är stor att dessa risker har 

ökat i samband med de restriktioner och ute-

gångsförbud som införts i pandemins spår. 

Införandet av karantäner innebär betydande 

risker för att fler flickor och kvinnor som 

drabbas av våld och sexuella övergrepp blir 

isolerade med sina förövare.  

Behov av statistik för att följa upp 
effekterna 
Charlotte Vuyiswa McClain-Nhlapo säger att 

en viktig lärdom från tidigare kriser är att det 

nu finns stora behov av att samla in informa-

tion och statistik om personer med funktions-

nedsättning i samband med pandemin. Detta 

är också något som man inom Världsbanken 

arbetar med att få till stånd. Hon påpekar att 

det förekommer obekräftade uppgifter om att 

väldigt många personer med funktionsned-

sättning har dött i pandemin i bland annat 

USA.

– Vi har fortfarande inte data på detta. Men 

även om det saknas officiella siffror så vet vi 

att de platser som drabbats hårdast är vår-
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dinstanser och gruppboenden. Och vilka är 

det som finns på dessa platser? Äldre, och 

personer med funktionsnedsättning. Mycket 

talar för att det är på det sättet över hela värl-

den, säger hon.

FN betonar att coronapandemin lett till en 

humanitär kris av oöverträffade nivåer, som 

i oproportionerligt hög grad har drabbat 

personer med funktionsnedsättning. Av det 

skälet måste världen enligt FN också bemöta 

krisen med ”oöverträffade” insatser. Detta 

genom en massiv uppgradering av stödet och 

det politiska arbetet för att se till att personer 

med funktionsnedsättning erbjuds grundläg-

gande samhällstjänster, däribland tillgång till 

sjukvård och sociala skydd98. 

Coronakrisens ekonomiska effekter utgör ett 

allvarligt hot mot de utvecklingsframgångar 

som uppnåtts de senaste decennierna. Char-

lotte Vuyiswa McClain-Nhlapo på Världsban-

ken betonar vikten av att detta inte tillåts att 

ske.

– Eftersom vi vet att personer med funktions-

nedsättning ofta kommer sist så måste deras 

organisationer och utvecklingsaktörer nu 

samlas under kravet att dessa människor inte 

lämnas utanför, säger hon.

Samtidigt lyfter FN-rapportör Catalina Devan-

das Aguilar fram att vissa resultat faktiskt har 

uppnåtts även inom det nattsvarta område 

som pandemin utgör. Hon säger att de rap-

porter som gjorts av Kontoret för FN:s hög-

kommissarie för mänskliga rättigheter, visar 

att personer med funktionsnedsättning ofta 

kommit i andra hand i länders krishantering. 

Men det förekommer också flera fall där sta-

ter faktiskt har gjort insatser för att inkludera 

denna grupp.

– Även om dessa insatser är väldigt utspridda 

utgör de ändå goda exempel. Och om vi 

inte hade haft konventionen eller de hållbara 

målen skulle situationen ha kännetecknats av 

fullständig osynlighet. 

Catalina Devandas Aguilar säger att pande-

min har fått en del länder att inse att deras 

beredskap för personer med funktionsned-

sättning inte varit tillräckligt bra. Vilket fått 

dem att börja se över sina system. Och det är 

något nytt.

– Tidigare hade vi varit tvungna att påtala 

detta, och då sannolikt fått svaret ”vi gör vad 

vi kan”, och sedan hade diskussionen varit 

över, säger hon.

Om coronakrisen bemöts med satsningar 

som inkluderar personer med funktionsned-

sättning, så skulle det kunna leda till skapan-

det av system som är mer inkluderande, till-

gängliga och smidiga. Och som därmed har 

bättre förutsättningar att bemöta komplexa 

situationer, genom att först nå ut till dem som 

är mest utsatta, konstaterar FN99.
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“Även om dessa 
insatser är väldigt 
utspridda utgör de 
ändå goda exempel. 
Och om vi inte hade 
haft konventionen 
eller de hållbara målen 
skulle situationen 
ha kännetecknats av 
fullständig osynlighet.”
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3. INSTITUTIONALISERING ÄR ALDRIG 
ACCEPTABELT 
Personer med funktionsnedsättning får inte 
placeras på stängda institutioner eller bli över-
givna. Isolering eller institutionalisering är aldrig 
acceptabelt.

4. NÖDVÄNDIGA STÖDFUNKTIONER MÅSTE 
SÄKRAS 
Under eventuell karantän måste de styrande 
säkra att nödvändiga mediciner finns tillgängliga 
för personer med funktionsnedsättning liksom att 
stödfunktioner fungerar för personer med funk-
tionsnedsättningar med behov av tillgänglighet.  

5. LIKA VÅRD TILL ALLA 
Personer med funktionsnedsättning som har 
Covid -19 och behöver vård kan bli diskrimine-
rade. Alla ska få lika kvalificerad vård oavsett funk-
tionalitet. Ingen ska ha svårt att söka eller få hjälp 
och vård på grund av en funktionsnedsättning. 

MyRights rekommendationer vid Covid-19-relaterade insatser

1. RÄTT TILL TILLGÄNGLIG INFORMATION 
Alla människor har rätt att veta hur de kan 
skydda sig och andra från smitta, hur regler och 
restriktioner är planerade och vilken service som 
finns för att hjälpa och bistå sjuka. Personer med 
funktionsnedsättning måste få information på för 
dem tillgängliga sätt. Det kan till exempel handla 
om information på teckenspråk, lättläst eller 
punktskrift. 

2. SÄRSKILDA INSATSER FÖR DE SOM TILL-
HÖR RISKGRUPP 
För vissa grupper av personer med funktions-
nedsättningar måste de styrande ta särskilt 
ansvar och sätta in särskilda åtgärder. Till exem-
pel extra testning och stöd till de som löper sär-
skilt stor risk att drabbas allvarligt av Covid 19 på 
grund av till exempel sjukdomar som påverkar 
lungor och andning eller andra hälsotillstånd. 

4141

PANDEMIN HOTAR UTVECKLINGSMÅLEN

Kundan Kamar Shah, 7 år, Nepal, har nyss fått behandling för sin hemofili/blödarsjuka. 
Foto: Liun Riad Edmon
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Goda exempel på hur 
satsningar ger resultat

Kapitel 7:

Det arbete som världens funktionshin-

derorganisationer bedriver visar att det 

går att åstadkomma verkliga förändringar. 

Satsningar ger resultat, både på global och 

lokal nivå. Det handlar om ett arbete som 

har lett till ändrade lagar och nytänkande 

bland internationella institutioner. Men 

också om insatser som har förändrat livet 

för många enskilda individer.

Hannes Juhlin Lagrelius berättar att World 

Blind Union, som representerar 250 miljoner 

människor med synnedsättningar i världen, 

under 2020 tecknade ett banbrytande avtal 

med FN-organet UN-Habitat100. Detta gällande 

en satsning för ökad tillgänglighet, funktions-

hinderinkludering och universell utformning, 

med fokus på bland annat mål nummer 11, om 

behovet av att skapa hållbara städer. 

– Avtalet är helt unikt. Förhoppningen är att 

det ska bana väg för att fler FN-organ aktivt 

ska samarbeta med organisationer som repre-

senterar personer med funktionsnedsättning.  

Och därmed möjliggöra att personer med 

funktionsnedsättning får agera som experter 

i deras egen rätt, säger Hannes Juhlin Lagre-

lius.

I februari 2020 anordnade UN-Habitat den 

tionde upplagan av World Urban Forum, 

världens största konferens för utvecklingen 

av hållbara städer. Hannes Juhlin Lagrelius 

säger att organisationer som företräder per-

soner med funktionsnedsättning i samband 

med mötet fick ”ett enormt genomslag”. Detta 

bland annat genom att representanter för 

myndigheter, städer, privat sektor, multilaterala 

organ och forskning förde samtal med funk-

tionshinderorganisationer. Vilket är något som 

enligt honom annars sällan sker. Genomslaget 

blev även tydligt i den deklaration som antogs 

vid mötet, som bland annat innehåller åtgärder 

för att göra världens städer mer inkluderande 

och tillgängliga. 

Ett annat exempel som Hannes Juhlin Lagre-

lius lyfter fram är projektet Bridging the Gap101, 

som finansieras av EU:s biståndsinstrument 

DCI. Det är en satsning som syftar till att öka 

inkluderingen av personer med funktionsned-

sättning på både internationell och nationell 

nivå. Inom programmet samarbetar man med 

både myndigheter och lokala funktionshin-

derorganisationer för att öka inkluderingen och 

kunskaperna om konventionen om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning i flera 

länder i Afrika och Latinamerika. 

Inkludering förbättrade  
vattentillgångar 

Ett lyckat projekt som Charlotte Vuyiswa 

McClain-Nhlapo vid Världsbanken lyfter fram 

är en satsning på att förbättra tillgången på 

vatten och sanitära anläggningar på landsbyg-

den i Indonesien. Behovet av rent vatten och 

god sanitet för alla tas upp i mål 6. Satsningen 

i Indonesien har drivits av Världsbanken i sam-

arbete med Australiens biståndsmyndighet, 

och det lokala civilsamhället. Inom projektet, 

kallat Pamsimas, gick alla parter samman och 

började med att utforma ett strategidokument 

som sedan utgjorde grunden för satsningen.

GODA EXEMPEL PÅ HUR SATSNINGAR GER RESULTAT
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– Det som var ovanligt här var att man gick 

längre än vanligt genom att se på vatten som 

en tillgång. Och då kontrollerades även i vilken 

utsträckning denna tillgång kom personer med 

funktionsnedsättning till del.

I byarna fanns det lokala kommittéer som 

hanterade frågor som berörde de ovärder-

liga vattentillgångarna. Genom projektet fick 

även personer med funktionsnedsättning den 

utbildning som behövdes för att de skulle 

kunna vara medlemmar av dessa styrgrupper. 

Charlotte Vuyiswa McClain-Nhlapo säger att 

detta gav människor en ny möjlighet att göra 

sina röster hörda och få ökat inflytande.

– När kommittéerna fick in medlemmar med 

funktionsnedsättning så kunde dessa per-

soner bidra med idéer som byggde på egna 

erfarenheter. Det kunde exempelvis handla om 

var vattentillgången skulle placeras och hur 

den skulle utformas. Detta ledde till stora för-

ändringar, ändrade verkligen hela spelplanen. 

Det var ett stort projekt som fick stor bety-

delse på landsbygden i ett antal byar, berättar 

hon. 

Uppsökande verksamhet gör  
skillnad 

Sujana Shakya, MyRights landsamordnare i 

Nepal, berättar att de projekt som MyRights 

partnerorganisationer genomför i landet är 

inriktade mot en rad områden som har kopp-

lingar till de globala målen. Ett exempel är olika 

utbildningar, bland annat i teckenspråk, som 

kan kopplas till det globala hållbarhetsmålet 

4, som föreskriver att alla ska erbjudas en god 

utbildning. 

Sujana Shakya berättar att det är vanligt att 

föräldrar till en början är tveksamma till att 

släppa iväg barn med funktionsnedsättning. 

Det kan även gälla vuxna familjemedlemmar. 

I Nepal är det mycket vanligt att familjer inte 

vill satsa några resurser på dessa personer, 

eftersom det ofta anses vara ett slöseri med 

knappa tillgångar. I stället får barn och unga 

med funktionsnedsättning ofta ansvara för en 

del av hushållsarbetet. De ses sällan som en 

resurs som behövs ute i samhällslivet, berättar 

Sujana Shakya.

Av det skälet söker partnerorganisationerna 

aktivt upp föräldrar till barn med funktions-

nedsättning. Dessa möten gör det möjligt för 

organisationernas medlemmar, som själva 

har funktionsnedsättning, att med egna ord 

berätta om hur deras liv har förändrats. Ett 

annat viktigt mål med dessa möten är att visa 

föräldrarna att de representerar en seriös och 

välfungerande organisation. 

Sarajevos trottoarer anpassas för 
personer med synnedsättning 

I centrala Sarajevo pågår ett arbete för att 

förbättra framkomligheten på stadens trot-

toarer för personer med synnedsättning, en 

satsning i linje med mål 11. Binasa Goralilja, 

MyRights landsamordnare i Bosnien-Hercego-

vina säger att det är ett tydligt resultat av det 

påverkansarbete som bedrivits av MyRights 

partnerskapsorganisationer i landet, och deras 

samarbete med Synskadades riksförbund 

Stockholm Gotland, SRF, från Sverige.

Binasa Goralilja har lång erfarenhet av att 

arbeta för en ökad inkludering i hemlandet, och 

säger att mycket har skett under de senaste 15 

åren. Även om stödet från landets myndighe-

ter fortfarande är alldeles för svagt. Men enligt 

henne ställer unga personer med funktionsned-

sättning i dag helt andra krav än tidigare. De 

utgår från att också de har rättigheter. 
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Berättelse

Från isolerad i sitt hem 
till familjeförsörjare

Att lära sig teckenspråk kan förändra allt för den som aldrig fått chansen 
att lära sig att kommunicera med sin omgivning. Ett exempel är 25-åriga 
Heera Rana som kommer från södra Nepal. Det här är hennes berättelse:

Jag bor i en by i distriktet Kailali, och har 

bott hemma hos mina föräldrar i hela mitt 

liv. Länge hade jag nästan inga kontakter 

med omvärlden, eftersom jag är döv och inte 

kunde prata med någon. 

Jag har alltid drömt om att få gå i skolan, men 

det blev aldrig så eftersom jag kommer från 

en fattig familj.

Men för ett par år sedan kom representanter 

för den lokala organisationen Deaf Associ-

ation of Kailali hem till oss för att prata med 

mina föräldrar. De ville att jag skulle delta i 

ett projekt som de bedrev, där jag skulle få 

chansen att lära mig teckenspråk.

Till en början var dock mina föräldrar tvek-

samma. Det krävdes lång övertalning innan 

de lät mig börja på utbildningen. Sen gick allt 

snabbt.

Jag kunde inte ett enda tecken innan, men 

lyckades på kort tid lära mig teckenspråk. 

Plötsligt kunde jag kommunicera med omvärl-

den – och med mina klasskamrater och 

lärare. Mitt självförtroende växte. 

Genom projektet fick jag senare chansen att 

utbilda mig till sömmerska. Jag var stolt över 

att visa min familj att jag hade lärt mig ett 

yrke. 

Mitt mål blev att starta ett eget skrädderi 

i min hemby. Med hjälp av min familj och 

bidrag från organisationen kunde jag till sist 

öppna min egen verksamhet.

Jag fick många beställningar från mina gran-

nar i byn, och plötsligt hade jag en egen 

inkomst. Tidigare hade min familj inga för-

hoppningar om att jag skulle kunna bidra 

ekonomiskt, men i dag är de beroende av de 

pengar jag tjänar på mitt skrädderi.

Med tiden började dessutom kvinnor i byn 

komma till mig för att be om råd. Det ledde till 

att jag började hålla lektioner i mitt skrädderi. 

Jag möts nu av en helt annan respekt från 

omgivningen. Och jag har en helt annan själv-

känsla jämfört med för bara ett par år sedan.
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“Tidigare hade min familj 
inga förhoppningar om 

att jag skulle kunna bidra 
ekonomiskt, men i dag är 

de beroende av de 
pengar jag tjänar på 

mitt skrädderi.”
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Rekommendationer
Kapitel 8:

REKOMMENDATIONER

Inom det internationella utvecklingssamarbetet sker arbete och satsningar 

som tyvärr ofta helt förbiser personer med funktionsnedsättning. De glöms 

ofta bort eller prioriteras bort. 

Med ett funktionshinderperspektiv i internationella insatser kan vi inte bara nå 

fler utan också se till att personer med funktionsnedsättningar själva är med och 

förbättrar sin och sin omgivnings situation. Med relativt enkla medel kan befint-

liga verksamheter och insatser nå och omfatta miljontals fler.

Agenda 2030 och dess 17 globala mål kan inte uppnås utan att inkludera perso-

ner med funktionsnedsättning. För att uppnå de gemensamma hållbarhetsmål vi 

tillsammans satt måste alla som arbetar med insatser på internationell nivå ha ett 

funktionshinderperspektiv. Bara så kan vi säga att vi faktiskt arbetar efter agen-

dans princip om att inte lämna någon utanför. 

Bishan är en av eleverna på Autism Care Nepal Society i Chitwan, Nepal.  
Foto: Madeleine Jangard
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MyRight har 10 råd till aktörer inom internationellt  
utvecklingssamarbete:

1. SÄKERSTÄLL ATT NI NÅR ALLA 
Säkerställ att era insatser kommer personer 
med funktionsnedsättning till godo på lika 
villkor som andra i målgruppen. Utveckla 
policyarbetet och anpassa era mål och styr-
dokument. Se till att ni i er organisations 
formuleringar omfattar önskad utveckling för 
personer med funktionsnedsättning.

2. DET SKA FUNGERA I PRAKTIKEN 
Glöm inte lokal nivå. Se till att satsningar inte 
bara blir nationella målsättningar, utan att de 
också förvandlas till praktiska satsningar på 
lokal nivå. 
 
3. SAMARBETA MED  
FUNKTIONSHINDERORGANISATIONER 
Involvera och samarbeta med organisationer 
som företräder personer med funktionsned-
sättningar som experter inom alla satsningar. 
Vänd er till dem som sitter med egna erfaren-
heter och fråga om tips och förslag. Planera 
och kartlägg hur ni ska inkludera, konsultera 
och samarbeta med personer med funktions-
nedsättning och funktionshinderrörelsen. 
 
4. FÖRBÄTTRA INSAMLINGEN AV DATA  
Inkludera frågor om situationen för personer 
med funktionsnedsättning i datainsamling 
och utvärderingar och inventera situationen 
för personer med funktionsnedsättning i 
era samarbetsländer. Här är det särskilt bra 
att konsultera funktionshinderrörelsen i era 
samarbetsländer. Förbättra insamlingen av 
uppdelad data och statistik, som särskiljer 
situationen för personer med funktionsned-
sättning. På så sätt kan skapas korrekta 
underlag för insatser.  
 
5. ARBETA MED DUBBLA SPÅR  
Ha dubbla spår (twin track) när ni arbetar 
med inkludering av alla oavsett funktionalitet i 
projekt. Dubbla spår innebär att: 1) inkludera 
ett funktionshinderperspektiv i all verksamhet 
(mainstreaming), 2) arbeta med riktade sär-
lösningar (targeting) för grupper och individer. 

 
6. ANVÄND UNIVERSELL UTFORMNING 
Tänk efter före och använd universell utform-
ning. Ordna nya miljöer, material och verk-
samhet så de är tillgängliga för alla. Inför 
tillgängliga arbetssätt. Aktörer bör se till att 
lokaler, både vad gäller arbetsplatser samt 
föreningsliv, är tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning. Det gäller även produk-
ter, tjänster och aktiviteter. Ta hjälp av funk-
tionshinderorganisationer och organisationer 
som kan tillgänglighet.  
 
7. INKLUDERA FLICKOR OCH KVINNOR 
MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
Flickor och kvinnor med funktionsnedsättning 
måste inkluderas i allt arbete som rör jäm-
ställdhet och i alla insatser som berör kvinnor. 
Inkluderingen måste ske på alla nivåer: plane-
ring, utformning, implementering, utförande, 
uppföljning och utvärdering. Det behövs 
också specifika satsningar för flickor och 
kvinnor med funktionsnedsättningar.  
 
8. SE INDIVIDEN I GRUPPEN 
Kom ihåg att personer med funktionsnedsätt-
ning inte är en homogen grupp, utan består 
av mängder av undergrupper där vissa är 
särskilt osynliggjorda.  
 
9. UPPMÄRKSAMMA ATT MYNDIGHETER 
ÄR SKYLDIGHETSBÄRARE 
I länder som ratificerat Konventionen om 
rättigheter för personer med funktionsned-
sättning har myndigheter på alla samhälls-
nivåer skyldighet att uppfylla konventionens 
åtaganden.  
 
10. SE TILL ATT SKAPA FULL  
DELAKTIGHET PÅ HEMMAPLAN 
Organisationer som är involverade i utveck-
lingsarbete bör i högre grad öppna dörren för 
personer med funktionsnedsättning, både 
i sin personalstyrka och i beslutande organ 
som styrelser.



48

Slutnoter
1. http://www.internationaldisabilityalliance.org/con-
tent/millennium-development-goals

2. https://www.un.org/en/sections/issues-depth/
food/index.html

3. https://www.un.org/en/sections/issues-depth/
poverty/

4. Disability and Development Report, förord, United 
Nations, 2018

5. Disability and Development Report, summary, sid 
1 United Nations, 2018

6. https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/
transformingourworld

7.  https://www.devex.com/news/opinion-800-mil-
lion-reasons-why-disability-is-a-key-development-is-
sue-94319    

8. https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/
detail/disability-and-health

9. WHO, The Missing Billion – Access to Health Ser-
vices for 1 Billion People with Disabilites, sid 3, 2019

10. Strategy for Disability Inclusive Development 
2018 to 2023, DFID, 2018, sid 5

11. Unicef – Children and Young People with Disabili-
ties Fact Sheet, sid 6, 2013

12. https://www.unwomen.org/en/digital-library/
publications/2018/12/the-empowerment-of-wo-
men-and-girls-with-disabilities

13. UN Women – Making the SDGS count for women 
and girls with disabilities, 2017

14. Disability and Development Report, summary, sid 
2, United Nations, 2018

15. Disability and Development Report, summary, sid 
3, United Nations, 2018

16. Unicef – Stronger Together Nutrition- Disability 
Links and Synergies Briefing Note, sid 3, 2011

17. https://www.who.int/nutrition/topics/vad/en/

18. Disability and Development Report, sid 3, United 
Nations, 2018

19. Disability and Development Report, sid 13, Uni-
ted Nations, 2018

20. https://unicef.se/fakta/utbildning

21. Disability and Development Report, sid 6, United 
Nations, 2018

22. Disability and Development Report, sid 83, Uni-
ted Nations, 2018

23. Disability and Development Report, sid 76, Uni-
ted Nations, 2018

24. Disability and the Millennium Development Goals, 
sid 18, United Nations, 2011

25. Strategy for Disability Inclusive Development 
2018 to 2023, sid 13, DFID, 2018

26. Disability and Development Report, sid 6, United 
Nations, 2018

27. Disability and Development Report, sid 10, Uni-
ted Nations, 2018

28 . Disability and Development Report, sid 155, 
United Nations, 2018

29. Disability and Development Report, sid 152, 
United Nations, 2018

30. IDDC. Costing Equity- the case for disability 
responsive education financing, s 10. 2016. 

31. Strategy for Disability Inclusive Development 
2018 to 2023, sid 16, DFID, 2018

32. Disability and Development Report, 50, United 
Nations, 2018

33.  Disability and Development Report, 52, United 
Nations, 2018

34. Ibid

35. World Report on Disability, World Health Organi-
zation, 2011

36. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/
detail/disability-and-health

37. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/
detail/disability-and-health

38. Ibid

39. https://www.who.int/news-room/q-a-detail/the-
triple-billion-targets

40. Disability and Development Report, sid 8, United 
Nations, 2018

41. https://www.wateraid.org/se/statistik-och-fakta

42. Making the SDGS count for women and girls with 
disabilities, sid 2, UN WOMEN. 2017

43. Situation of women and girls with disabilities and 
the Status of the Convention on the Rights of Per-

SLUTNOTERSLUTNOTER

http://www.internationaldisabilityalliance.org/content/millennium-development-goals
http://www.internationaldisabilityalliance.org/content/millennium-development-goals
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/food/index.html
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/food/index.html
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/poverty/
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/poverty/
https://www.devex.com/news/opinion-800-million-reasons-why-disability-is-a-key-development-issue-943
https://www.devex.com/news/opinion-800-million-reasons-why-disability-is-a-key-development-issue-943
https://www.devex.com/news/opinion-800-million-reasons-why-disability-is-a-key-development-issue-943
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/12/the-empowerment-of-women-and-girls-w
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/12/the-empowerment-of-women-and-girls-w
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/12/the-empowerment-of-women-and-girls-w
https://www.who.int/nutrition/topics/vad/en/
https://unicef.se/fakta/utbildning
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/the-triple-billion-targets
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/the-triple-billion-targets
https://www.wateraid.org/se/statistik-och-fakta


48 49

SLUTNOTER

sons with Disabilities and the Optional Protocol there 
to Report of the Secretary-General, sid 6, United 
Nations, 2017.

44. RI. Fact-Sheet Women and Disability, sid 2, 2010.

45. ADD. Disability and gender based violence. 2017

46. Human Rights Watch. Human rights for women 
and children with disabilities, sid 8, 2012.

47. Human Rights Watch. Human rights for women 
and children with disabilities, sid 9, 2012.

48. Disability and Development Report, sid 65, Uni-
ted Nations, 2018

49. Disability and Development Report, sid 69, Uni-
ted Nations, 2018

50. Young persons with disabilities: Global study on 
ending gender-based violence and realising sexual 
and reproductive health and rights, sid 6, UNFPA, 
2018

51. WHO World report on disability sid 28, 2011

52. https://www.hrw.org/legacy/women/disabled.
html

53. Disability and Development Report, sid 7, United 
Nations, 2018

54. Making the SDGS count for women and girls with 
disabilities, UN Women, 2017.

55. Disability and Development Report, sid 17, United 
Nations, 2018

56. https://www.unfpa.org/press/internatio-
nal-day-persons-disabilities

57. Young persons with disabilities: Global study on 
ending gender-based violence and realising sexual 
and reproductive health and rights, sid 6, UNFPA, 
2018

58. Young persons with disabilities: Global study on 
ending gender-based violence and realising sexual 
and reproductive health and rights, sid 7, UNFPA, 
2018

59. Young persons with disabilities: Global study on 
ending gender-based violence and realising sexual 
and reproductive health and rights, sid 26, UNFPA, 
2018

60. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/
detail/household-air-pollution-and-health

61. Disability and Development Report, sid 10, Uni-
ted Nations, 2018

62. Disability and Development Report, sid 12, Uni-
ted Nations, 2018

63. Ortoleva Stephanie. Who’s Missing? Women with 
Disabilities in U.N. Security Council Resolution 1325 

National Action Plans. 2012. 

64. Strategy for Disability Inclusive Development 
2018 to 2023, sid 17, DFID 2018

65. Peace Agreements and Persons with Disabilities, 
sid 27, PSRP, 2019

66. https://openknowledge.worldbank.org/
handle/10986/29461

67. Disability in Conflicts and Emergencies Fact 
Sheet Atlas Alliance, 2018

68. Disability and Development Report, sid 264, 
United Nations, 2018

69. Disability and Development Report, sid 190, 
United Nations, 2018

70. https://www.un.org/development/desa/disabili-
ties/convention-on-the-rights-of-persons-with-disa-
bilities.html

71. https://www.mfd.se/kunskap/funktionshinders-
politiken/internationellt

72. https://www.un.org/press/en/2019/sc13851.doc.
htm

73. https://gladnetwork.net/network

74. https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-
mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-kli-
mat/sendairamverket/

75. https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2020

76. https://www.worldbank.org/en/news/press-re-
lease/2018/07/24/world-bank-group-announ-
ces-new-commitments-on-disability-inclusion

77. Strategy for Disability Inclusive Development 
2018 to 2023, sid 6, DFID, 2018

78. Strategy for Disability Inclusive Development 
2018 to 2023, sid 7, DFID, 2018

79. https://www.sida.se/Svenska/aktuellt-och-press/
nyheter/2019/december-2019/nytt-stod-till-partner-
skap-for-personer-med-funktionsnedsattningar

80. https://www.omvarlden.se/Opinion/debattartik-
lar/sidadet-finns-mer-att-gora-for-funktionsnedsat-
ta-i-svara-humanitara-kriser

81. Disability and Development Report, summary, sid 
1 United Nations, 2018

82. Disability and Development Report, summary, 
sid 2 United Nations, 2018

83. http://www.internationaldisabilityalliance.org/glo-
bal-survey-preliminary-results-2019

84. https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/
five-facts-know-about-violence-against-wo-
men-and-girls-disabilities

SLUTNOTER

https://www.hrw.org/legacy/women/disabled.html
https://www.hrw.org/legacy/women/disabled.html
https://www.unfpa.org/press/international-day-persons-disabilities
https://www.unfpa.org/press/international-day-persons-disabilities
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/household-air-pollution-and-health
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/household-air-pollution-and-health
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29461
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29461
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabiliti
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabiliti
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabiliti
https://www.mfd.se/kunskap/funktionshinderspolitiken/internationellt
https://www.mfd.se/kunskap/funktionshinderspolitiken/internationellt
https://www.un.org/press/en/2019/sc13851.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2019/sc13851.doc.htm
https://gladnetwork.net/network
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/senda
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/senda
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/senda
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2020
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/07/24/world-bank-group-announces-new-commitment
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/07/24/world-bank-group-announces-new-commitment
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/07/24/world-bank-group-announces-new-commitment
https://www.sida.se/Svenska/aktuellt-och-press/nyheter/2019/december-2019/nytt-stod-till-partnerskap
https://www.sida.se/Svenska/aktuellt-och-press/nyheter/2019/december-2019/nytt-stod-till-partnerskap
https://www.sida.se/Svenska/aktuellt-och-press/nyheter/2019/december-2019/nytt-stod-till-partnerskap
https://www.omvarlden.se/Opinion/debattartiklar/sidadet-finns-mer-att-gora-for-funktionsnedsatta-i-s
https://www.omvarlden.se/Opinion/debattartiklar/sidadet-finns-mer-att-gora-for-funktionsnedsatta-i-s
https://www.omvarlden.se/Opinion/debattartiklar/sidadet-finns-mer-att-gora-for-funktionsnedsatta-i-s
http://www.internationaldisabilityalliance.org/global-survey-preliminary-results-2019
http://www.internationaldisabilityalliance.org/global-survey-preliminary-results-2019
https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/five-facts-know-about-violence-against-women-and-girls
https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/five-facts-know-about-violence-against-women-and-girls
https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/five-facts-know-about-violence-against-women-and-girls


50

85. https://www.hrw.org/news/2019/11/11/nigeria-pe-
ople-mental-health-conditions-chained-abused

86. Disability&Society ”Leave no one behind? The 
exclusion of persons with disabilities by development 
NGOs”, 2019

87. Disability&Society ”Leave no one behind? The 
exclusion of persons with disabilities by development 
NGOs”, 2019

88. https://news.un.org/en/story/2020/07/1068551

89. http://ipsnews.net/svenska/2020/05/06/pande-
min-hotar-fns-globala-mal

90. https://www.wider.unu.edu/news/press-release-
covid-19-fallout-could-push-half-billion-people-po-
verty-developing-countries

91. Policy Brief: A Disability-Inclusive Response to 
COVID-19, sid 6, UN 2020

92. https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-li-
brary/publications/2020/04/policy-brief-the-impact-

of-covid-19-on-women

93. Policy Brief: A Disability-Inclusive Response to 
COVID-19, sid 6, UN 2020

94. The Hidden Impact of Covid-19 on Children: A 
Global Research Series Save the Children 2020

95. https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-im-
pact-covid-19-children

96. Policy Brief: A Disability-Inclusive Response to 
COVID-19, sid 5, UN 2020

97. Ibid

98. Policy Brief: A Disability-Inclusive Response to 
COVID-19, sid 6, UN 2020

99. Ibid

100. https://unhabitat.org/un-habitat-and-the-world-
blind-union-sign-a-milestone-agreement-to-work-to-
gether-to-make-cities

101. https://bridgingthegap-project.eu/

KÄLLFÖRTECKNING KÄLLFÖRTECKNING

Källförteckning
Children and young people with disabilities fact 
sheet, Unicef (2013)

Disability and development report, United Nations 
(2018)

Disability and gender-based violence, ADD (2017)

Disability and the millennium development goals, 
United Nations (2011)

Disability in conflicts and emergencies fact sheet, 
Atlas Alliance (2018)

Fact sheet women and disability, RI (2010)

Human rights for women and children with disabili-
ties, Human Rights Watch (2012)

Leave no one behind? The exclusion of persons 
with disabilities by development NGOs, Disability & 
Society (2019)

Making the SDGS count for women and girls with 
disabilities, UN Women (2017)

Making the SDGS count for women and girls with 
disabilities, UN WOMEN (2017)

Peace agreements and persons with disabilities, 
PSRP (2019)

Policy Brief: A disability-inclusive response to 
COVID-19, United Nations (2020)

Situation of women and girls with disabilities and the 
status of the Convention on the rights of persons 
with disabilities and the Optional protocol there to 
report of the Secretary-General, United Nations 
(2017)

Strategy for disability inclusive development 2018 to 
2023, DFID (2018)

Stronger together nutrition- disability links and syn-
ergies Briefing note, Unicef (2011)

The Hidden Impact of Covid-19 on Children: A Glo-
bal Research Series Save the Children (2020)

The Missing billion – Access to health services for 1 
billion people with disabilites (2019)

Who’s Missing? Women with Disabilities in U.N. 
Security Council Resolution 1325 National Action 
Plans. ILSA Journal of International & Comparative 
Law, Ortoleva Stephanie. (2012) (https://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2198679)

World Report on disability, World Health Organiza-
tion (2011)

https://www.hrw.org/news/2019/11/11/nigeria-people-mental-health-conditions-chained-abused
https://www.hrw.org/news/2019/11/11/nigeria-people-mental-health-conditions-chained-abused
https://news.un.org/en/story/2020/07/1068551
http://ipsnews.net/svenska/2020/05/06/pandemin-hotar-fns-globala-mal
http://ipsnews.net/svenska/2020/05/06/pandemin-hotar-fns-globala-mal
https://www.wider.unu.edu/news/press-release-covid-19-fallout-could-push-half-billion-people-poverty
https://www.wider.unu.edu/news/press-release-covid-19-fallout-could-push-half-billion-people-poverty
https://www.wider.unu.edu/news/press-release-covid-19-fallout-could-push-half-billion-people-poverty
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/policy-brief-the-impact-of-c
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/policy-brief-the-impact-of-c
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/policy-brief-the-impact-of-c
https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-impact-covid-19-children
https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-impact-covid-19-children
https://unhabitat.org/un-habitat-and-the-world-blind-union-sign-a-milestone-agreement-to-work-togeth
https://unhabitat.org/un-habitat-and-the-world-blind-union-sign-a-milestone-agreement-to-work-togeth
https://unhabitat.org/un-habitat-and-the-world-blind-union-sign-a-milestone-agreement-to-work-togeth
https://bridgingthegap-project.eu/


50 51

KÄLLFÖRTECKNING KÄLLFÖRTECKNING

Young persons with disabilities: Global study on 
ending gender-based violence and realising sexual 
and reproductive health and rights, UNFPA (2018)

Devex:  
https://www.devex.com/news/opinion-800-mil-
lion-reasons-why-disability-is-a-key-deve-
lopment-issue-94319

EU: 
https://bridgingthegap-project.eu/

GLAD Network:  
https://gladnetwork.net/network

Human Rights Watch: 
https://www.hrw.org/legacy/women/disabled.html

https://www.hrw.org/news/2019/11/11/nigeria-pe-
ople-mental-health-conditions-chained-abused

International Disability Alliance: 
http://www.internationaldisabilityalliance.org/con-
tent/millennium-development-goals

http://www.internationaldisabilityalliance.org/glo-
bal-survey-preliminary-results-2019

Inter Press Service: 
http://ipsnews.net/svenska/2020/05/06/pande-
min-hotar-fns-globala-mal

Myndigheten för delaktighet: 
https://www.mfd.se/kunskap/funktionshinderspoliti-
ken/internationellt

Myndigheten för samhällsskydd och  
beredskap: 
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-
olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/
sendairamverket/

Sida: 
https://www.sida.se/Svenska/aktuellt-och-press/
nyheter/2019/december-2019/nytt-stod-till-partner-
skap-for-personer-med-funktionsnedsattningar

https://www.sida.se/Svenska/aktuellt-och-press/
nyheter/2019/december-2019/nytt-stod-till-partner-
skap-for-personer-med-funktionsnedsattningar

https://www.omvarlden.se/Opinion/debattartiklar/
sidadet-finns-mer-att-gora-for-funktionsnedsat-
ta-i-svara-humanitara-kriser

United Nations: 
https://www.un.org/development/desa/disabilities/
convention-on-the-rights-of-persons-with-disabili-
ties.html

https://www.un.org/en/sections/issues-depth/food/
index.html

https://www.un.org/en/sections/issues-depth/
poverty/

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/
transformingourworld

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/
detail/disability-and-health

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publica-
tions/2018/12/the-empowerment-of-women-and-gi-
rls-with-disabilities

https://www.who.int/nutrition/topics/vad/en/

https://unicef.se/fakta/utbildning

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/the-
triple-billion-targets

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/
disability-and-health

https://www.unfpa.org/press/international-day-per-
sons-disabilities

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/
household-air-pollution-and-health

https://www.un.org/press/en/2019/sc13851.doc.htm

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2020

https://news.un.org/en/story/2020/07/1068551

https://www.wider.unu.edu/news/press-release-
covid-19-fallout-could-push-half-billion-people-po-
verty-developing-countries

https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/
publications/2020/04/policy-brief-the-impact-of-
covid-19-on-women

https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-impact-
covid-19-children

https://unhabitat.org/un-habitat-and-the-world-
blind-union-sign-a-milestone-agreement-to-work-
together-to-make-cities

Wateraid: 
https://www.wateraid.org/se/statistik-och-fakta

Världsbanken: 
https://openknowledge.worldbank.org/
handle/10986/29461

https://www.worldbank.org/en/news/press-re-
lease/2018/07/24/world-bank-group-announ-
ces-new-commitments-on-disability-inclusion

https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/
five-facts-know-about-violence-against-wo-
men-and-girls-disabilities

https://www.devex.com/news/opinion-800-million-reasons-why-disability-is-a-key-development-issue-943
https://www.devex.com/news/opinion-800-million-reasons-why-disability-is-a-key-development-issue-943
https://www.devex.com/news/opinion-800-million-reasons-why-disability-is-a-key-development-issue-943
https://bridgingthegap-project.eu/
https://gladnetwork.net/network 
https://www.hrw.org/legacy/women/disabled.html
https://www.hrw.org/news/2019/11/11/nigeria-people-mental-health-conditions-chained-abused
https://www.hrw.org/news/2019/11/11/nigeria-people-mental-health-conditions-chained-abused
http://www.internationaldisabilityalliance.org/content/millennium-development-goals
http://www.internationaldisabilityalliance.org/content/millennium-development-goals
http://www.internationaldisabilityalliance.org/global-survey-preliminary-results-2019
http://www.internationaldisabilityalliance.org/global-survey-preliminary-results-2019
http://ipsnews.net/svenska/2020/05/06/pandemin-hotar-fns-globala-mal
http://ipsnews.net/svenska/2020/05/06/pandemin-hotar-fns-globala-mal
https://www.mfd.se/kunskap/funktionshinderspolitiken/internationellt
https://www.mfd.se/kunskap/funktionshinderspolitiken/internationellt
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/senda
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/senda
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/senda
https://www.sida.se/Svenska/aktuellt-och-press/nyheter/2019/december-2019/nytt-stod-till-partnerskap
https://www.sida.se/Svenska/aktuellt-och-press/nyheter/2019/december-2019/nytt-stod-till-partnerskap
https://www.sida.se/Svenska/aktuellt-och-press/nyheter/2019/december-2019/nytt-stod-till-partnerskap
https://www.sida.se/Svenska/aktuellt-och-press/nyheter/2019/december-2019/nytt-stod-till-partnerskap
https://www.sida.se/Svenska/aktuellt-och-press/nyheter/2019/december-2019/nytt-stod-till-partnerskap
https://www.sida.se/Svenska/aktuellt-och-press/nyheter/2019/december-2019/nytt-stod-till-partnerskap
https://www.omvarlden.se/Opinion/debattartiklar/sidadet-finns-mer-att-gora-for-funktionsnedsatta-i-s
https://www.omvarlden.se/Opinion/debattartiklar/sidadet-finns-mer-att-gora-for-funktionsnedsatta-i-s
https://www.omvarlden.se/Opinion/debattartiklar/sidadet-finns-mer-att-gora-for-funktionsnedsatta-i-s
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabiliti
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabiliti
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabiliti
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/food/index.html
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/food/index.html
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/poverty/
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/poverty/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/12/the-empowerment-of-women-and-girls-w
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/12/the-empowerment-of-women-and-girls-w
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/12/the-empowerment-of-women-and-girls-w
https://www.who.int/nutrition/topics/vad/en/
https://unicef.se/fakta/utbildning
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/the-triple-billion-targets
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/the-triple-billion-targets
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
https://www.unfpa.org/press/international-day-persons-disabilities
https://www.unfpa.org/press/international-day-persons-disabilities
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/household-air-pollution-and-health
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/household-air-pollution-and-health
https://www.un.org/press/en/2019/sc13851.doc.htm
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2020
https://news.un.org/en/story/2020/07/1068551
https://www.wider.unu.edu/news/press-release-covid-19-fallout-could-push-half-billion-people-poverty
https://www.wider.unu.edu/news/press-release-covid-19-fallout-could-push-half-billion-people-poverty
https://www.wider.unu.edu/news/press-release-covid-19-fallout-could-push-half-billion-people-poverty
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/policy-brief-the-impact-of-c
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/policy-brief-the-impact-of-c
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/policy-brief-the-impact-of-c
https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-impact-covid-19-children
https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-impact-covid-19-children
https://unhabitat.org/un-habitat-and-the-world-blind-union-sign-a-milestone-agreement-to-work-togeth
https://unhabitat.org/un-habitat-and-the-world-blind-union-sign-a-milestone-agreement-to-work-togeth
https://unhabitat.org/un-habitat-and-the-world-blind-union-sign-a-milestone-agreement-to-work-togeth
https://www.wateraid.org/se/statistik-och-fakta
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29461
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29461
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/07/24/world-bank-group-announces-new-commitment
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/07/24/world-bank-group-announces-new-commitment
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/07/24/world-bank-group-announces-new-commitment
https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/five-facts-know-about-violence-against-women-and-girls
https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/five-facts-know-about-violence-against-women-and-girls
https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/five-facts-know-about-violence-against-women-and-girls


MyRight  |  Liljeholmstorget 7A  |  117 63 Stockholm

www.myright.se


	Förord:
	Steg 1:



