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Dessa kvinnor blir ofta utsatta för 
diskriminering.  
Både för att de är kvinnor,  
och för att de har en  
funktionsnedsättning. 

Det här har MyRight kommit  
fram till:  
Världens länder måste arbeta mer  
för att hjälpa  
kvinnor med funktionsnedsättning.  
Annars kommer länderna inte kunna 
nå olika mål  
som de har kommit överens om. 

Våra råd finns i den 
långa rapporten
Vi på MyRight har skrivit många 
råd om  
att jobba för att  
kvinnor med funktionsnedsättning 
ska få det bättre.
Råden är till för politiker och  
för personer i funktionshinder- 
organisationer.  
De här råden finns i slutet av vår 
långa rapport.  
Den finns att läsa här: 
http://myright.se/material/rapporter/ 
to-face-life-en-rapport-om- 
situationen-globalt-for-kvinnor- 
med-funktionsnedsattning/

att Vara kVinna i ett fattigt land  
och ha en funktionsnedsättning

Det här är en folder som handlar om  
hur det är för kvinnor  

med funktionsnedsättning  
i fattiga länder. 

©MyRight – Att erövra världen,  
mars 2018 

MyRight är en svensk organisation  
som arbetar i hela världen.  
Vi arbetar tillsammans med andra 
organisationer 
för att livet ska bli bättre 
för personer med funktionsnedsättning, 
var de än bor. 
Till exempel kan vi utbilda  
organisationerna.  
Vi vill också göra så folk lär sig mer om  
mänskliga rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning.  
Och vi vill berätta om det vi har lärt oss  
om hur andra länder jobbar med det 
här. 

Rapporten som denna folder är baserad 
på är skriven av Andreas Lönnqvist, i 
samarbete med MyRight

Lättläst-bearbetning:  
Ingrid Herbert, Språkkonsulterna

Foto: Jonas Hong Soo Eriksson

Formgivning: Lina Garemark
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Människor med funktions- 
nedsättning i världen  
lever ofta fattigt.  
Det är värst för flickor och kvinnor.  
De utsätts oftare för  
fattigdom, våld och övergrepp.  
Det är också vanligt att andra 
människor  
inte respekterar  
kvinnornas mänskliga rättigheter.

länderna i Världen 
har fått bättre  
ekonomi
Många länder i världen har fått  
det bättre  

de senaste 35 åren.  
De har fått en bättre ekonomi.  
Många människor slipper leva  
extremt fattigt. 

många människor 
behandlas illa
Men samtidigt har det blivit  
mer orättvist i länderna på andra sätt. 
Människor behandlas illa på grund  
av att de tillhör en viss folkgrupp,  
sitt kön eller sin  
sociala status.  
Och personer med  
funktionsnedsättning  
är särskilt utsatta.

Så fungerar sambandet  
mellan fattigdom och 
funktionsnedsättning
Människor med funktionsned- 
sättning  
blir oftare fattiga än andra 
människor.  
Det är också så att människor  
som bor i fattiga länder  
oftare riskerar att få en funktions-
nedsättning. 

Det är fler kvinnor än män  
som får en funktionsnedsättning.  
Det är också mer vanligt i fattiga 
länder.  
Det beror bland annat på att  
kvinnor kan få skador när de är 
gravida.  
Dessutom har pojkar och män  
högre status i samhället.  
Därför får flickor och kvinnor ofta  
sämre hjälp och sjukvård.

diskriminering aV kVinnor med 
funktionsnedsättning

1 av 8 män i  
världen lever 
med minst en 
funktions- 
nedsättning

1 av 5 kvinnor lever med  
minst en funktionsnedsättning
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Det är svårt att leva som fattig.  
Ofta får människor som är fattiga  
inte använda sina rättigheter.  
Det kan också bli svårare för dem  
att förändra sina liv.  
Människorna får sämre  
vård, utbildning och arbete.  
Dessutom blir det svårare  
att ha makt över politiska beslut.  
Det här är ännu svårare för kvinnor. 
Det är viktigt för politiker att ha 
fakta om  
kön, fattigdom och funktions- 
nedsättning.  
Men den fakta som finns är dålig.  

Den här faktan finns idag: 
•  Det finns ungefär 7 miljarder 

människor på jorden.  
1 miljard av alla människor  
har minst en funktionsnedsättning.  
De flesta som har en funktions- 
nedsättning är kvinnor.

•  I ett av fyra hem finns det  
någon som har en funktions- 
nedsättning.  
Det är ofta kvinnorna som får ta 
hand om barn  
som har en funktionsnedsättning.

•  De allra flesta av människorna  
som lever med funktionsnedsättning  
bor i fattiga länder.

fattiga människor har 
mindre makt 

•  Det är mycket vanligare att  
kvinnor med funktionsnedsättning  
drabbas av fattigdom.  
De får sämre tillgång till  
utbildning, sjukvård och arbete.

•  Nästan inga barn som bor i fattiga 
länder går i skolan  
om de har en funktionsnedsättning.  
Politiker tror att det här är värst för 
flickor. 

många flickor  
MED FunktIonS- 
nedsättning går 
inte i skolan 
Många fler barn i världen  
har kunnat börja i skolan på senare år.  
Men väldigt många barn med  
funktionsnedsättning  
kan inte gå i skolan.  
Det är oftare så för flickor.

Det finns flera  
anledningar till det här:
•  Många människor ser ner på familjer  

där någon har en  
funktionsnedsättning. 

•  Skolor är inte anpassade för  
barn med funktionsnedsättning.

•  Lärare saknar utbildning för att 
kunna ta hand om  
barn med funktionsnedsättning.

I många länder i världen tycker 
människor  
att flickor inte kan hjälpa till  
att försörja familjen  
på samma sätt som pojkar.  
Därför tycker de att det är onödigt  
att flickorna utbildar sig.  
Det är en annan anledning till  
att många flickor med funktions- 
nedsättning  
aldrig får gå i skolan.
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Det gör att kvinnorna sällan får  
information om 
sex och skydd mot könssjukdomar. 
Och samtidigt finns det en högre risk 
att de kvinnorna drabbas av sexuella 
övergrepp.

kVinnornas röster 
räknas inte
I många länder tycker människor 
att kvinnor är mindre värda än män. 
De människorna tycker också 
att kvinnor med funktionsnedsättning 
är ännu mindre värda. 

Därför får de kvinnorna väldigt sällan 
tycka till om politiska beslut. 
Organisationer som arbetar med 
rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättning 
har väldigt sällan kvinnor som ledare. 
Ofta väljer organisationerna män före 
kvinnor, 
bara för att de är män.

Många flickor slutar skolan när de får 
mens. 
Det saknas ofta rinnande vatten 
och toaletter som bara är till för  
flickor. 
Då är det svårt att vara i skolan under 
mensen.
Dessutom kan flickor med funktions-
nedsättning 
behöva toaletter med mycket plats, 
men det saknas ofta sådana toaletter. 

sVårt att få arbete
När flickor inte får gå i skolan, 
blir det ännu svårare för dem att få  
ett arbete. 
I många länder har väldigt få 
kvinnor med funktionsnedsättning 

ett arbete. 
Det gör att de behöver 
andra som tar hand om dem. 
Då minskar deras status ännu mer.
Det kan också vara farligt att behöva 
att andra människor tar hand om en. 
Det finns en mycket större risk 
att flickor och kvinnor med funktions-
nedsättning 
utsätts för våld och sexuella över-
grepp.

sämre tillgång till 
sexuella rättigheter
I många länder tycker människor 
att kvinnor med funktionsnedsättning 
inte ska ha sex. 

sVårt att gå i skolan när 
det saknas toalett
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oLIkA AvtAL SoM SkA HJäLpA kvInnoR MED 
funktionsnedsättning

Fn:s konvention  
om rättigheter för  
personer med  
funktionsnedsättning
År 2006 skrev FN en ny 
konvention  
som handlar om funktions-
nedsättning.  
I den står det att länderna ska  
hjälpa, skydda och säkerställa 
rättigheter för  
personer med en funktions-
nedsättning.  
Det står också att länderna 
måste arbeta särskilt för  
att få bort diskriminering  
mot kvinnor och flickor med 
funktionsnedsättning.  

Fn:s konvention för 
kvinnors rättigheter
FN har också skrivit en  
konvention som handlar om  
diskriminering som drabbar 
kvinnor  
på grund av att de är kvinnor.  
FN skrev den här konven- 
tionen 1979. Sverige var ett 
av de första länderna som 
skrev under den. 
I konventionen står det att 
alla länder måste se till 
att människor respekterar 
kvinnors rättigheter. 
Det handlar till exempel om 
att kvinnor inte ska utsättas 
för våld, trakasserier och 
diskriminering.
Diskriminering kan göra att 
en person inte får gå i skolan 
eller inte får något jobb.

Fn:s konvention om 
mänskliga rättigheter
FN har skrivit ett avtal om 
mänskliga rättigheter.  
Delarna i det här avtalet  
kallas för konventioner.  
Nästan alla länder på jorden 
har skrivit på  
att de ska följa FN:s  
konventioner  
om mänskliga rättigheter.
En mänsklig rättighet som 
FN har bestämt, är att alla 
människor ska få  
sina grundläggande behov 
uppfyllda.  
Alla människor har till  
exempel rätt  
att få äta sig mätta och känna 
sig trygga.   
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AGEnDA 2030 – 
med tydliga mål 
för kVinnor med 
funktionsned-
sättning
Världens länder har bestämt 
sig för 
att utrota fattigdomen. 
På ett FN-möte år 2015 skrev 
länderna något som kallas 
”de globala utvecklingsmålen 
– Agenda 2030”. 
De här målen handlar   

bland annat om   
att stärka mänskliga  
rättigheter.
Det finns ett mål som handlar 
om jämställdhet. 
Det målet säger att det måste 
bli jämställt 
mellan kvinnor och män. 
Det finns också flera mål om 
personer med funktions- 
nedsättning. 
De handlar om hur viktigt 
det är 
att länderna inkluderar 
personer med funktions- 
nedsättning 
när de försöker minska  
fattigdomen.
Det här är några av målen:

År 2014 bestämde  
Sveriges regering  
att de ska ha en feministisk  
utrikespolitik.  
Sverige är det första landet i världen 
som har det.  
Det betyder att politiken ska arbeta  
mot alla orättvisor som kvinnor 
drabbas av  
bara för att de är kvinnor.  
Men trots att kvinnor med  
funktionsnedsättning  
utsätts för dubbel diskriminering,  
nämner regeringen sällan den  
gruppen  
när de pratar om feministisk  
utrikespolitik.  

Vissa politiker och experter tycker  
att regeringen borde ändra detta.

oJäMStäLLDHEt 
märks öVerallt
I många länder utsätts kvinnor för 
diskriminering. 
Så orättvisor som drabbar 
kvinnor med funktionsnedsättning 
beror på orättvisor mellan män och 
kvinnor. 
Experter säger att politiker måste 
arbeta mot ojämställdheten 
för att kunna lösa problemen med 
fattigdom.
MyRight arbetar tillsammans med 

sVeriges feministiska utrikespolitik 
nämner inte kVinnor med 

funktionsnedsättning

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

Mål 10 – Minska 
ojämlikheten. Alla 
ska ha rätt att delta 
i samhället.

Mål 11 – Alla  
städer, bostäder 
och samhällen ska 
vara tillgängliga 
för alla.

Mål 8 – Bra  
arbetsvillkor för 
alla, även för 
personer med 
funktions- 
nedsättning.

Mål 5 – 
Jämställdhet 
behövs för att 
kunna få långsiktig 
utveckling i  
världen.
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Det finns många kvinnor som  
kämpar  
för sina rättigheter.  
De måste också kämpa mot  
att många i samhället inte vet så 
mycket  
om funktionsnedsättningar.  
Här kommer berättelser från  
tre av dessa kvinnor.  
De berättar om hur de samarbetar 
med MyRight  
för att hjälpa fler kvinnor i samma 
situation.

sri lanka

kanchana Vill få 
flickor att idrotta
Kanchana Pradeepa de Silva är  
42 år gammal  
och föddes på landsbygden i Sri 
Lanka.  
När hon föddes var hon förlamad i 
sitt ena ben.  
Som ung trodde hon  
att funktionsnedsättningen berodde 
på  
någon sorts bestraffning.  
Då tyckte hon nästan inte att det var 
värt att leva. 
Kanchana säger att hela samhället 
ser ner på  

kVinnorna som förändrade sina 
ocH AnDRAS LIv – bERättELSER FRån 
pERSonER I SRI LAnkA, tAnzAnIA ocH 

rwanda 

F

utländska organisationer, 
och de berättar om hur det är i sina 
länder. 
Organisationerna berättar att 
i en del samhällen tycker människor 
att kvinnor med funktionsnedsätt-
ning 
inte är fullvärdiga människor. 
Mammor som får barn 
som har en funktionsnedsättning 
kan få det mycket svårt. 

Människor i deras samhälle kan tro 
att det är onda krafter som ligger 
bakom 
barnets funktionsnedsättning, 
och ibland anklagar de mamman för 
detta. 
Därför blir dessa kvinnor ofta över-
givna 
av sina män, släktingar och vänner. 
De blir då väldigt ensamma.

Sovsal på 
Masaka 

Resource 
Center, 

Rwanda.

Mödrar 
och barn 
på House 

of Hope
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personer med funktionsnedsättning.  
Och flickor med funktions- 
nedsättning  
hålls ofta inlåsta av sina familjer.  
Det beror på att familjerna skäms 
för sina döttrar,  
eller är oroliga för att något ska 
hända dem  
om de kommer ut i samhället.  
Men Kanchana började med idrott,  
och tack vare den började hon må 
bättre. 
Hon träffade nya vänner och fick 
självförtroende.  
Kanchana har testat många olika 
idrotter.  

Ett tag spelade hon sittande  
volleyboll  
i Sri Lankas landslag.  
Då fick hon resa till flera andra 
länder  
för att delta i tävlingar. 
Det var något jag inte ens kunde 
drömma om,  
säger hon.
Idag lever Kanchana ett väldigt bra 
liv.  
Tack vare sin familj kunde hon gå i 
skolan.  
Nu jobbar hon på en myndighet  
och kör en bil som har byggts om  
till hennes behov.  
Hon är också ordförande för  
en organisation som samarbetar med 
MyRight  
och som hjälper personer med  
funktionsnedsättning.  
Där arbetar Kanchana särskilt för att 
hjälpa  
flickor och kvinnor med funktions-
nedsättning  
att komma ut i samhället. Kachana 
idrottar fortfarande,  
men nu är hennes stora mål  
att få andra unga kvinnor med  
funktionsnedsättning  
att idrotta.  
Då får de komma ut i samhället  
på samma sätt som hon själv har 
gjort.  

De får träffa andra  
och kan känna sig värdefulla,  
säger hon.

tAnzAnIA

hidaya Vet Vilken 
HJäLp MAMMoR  
behöVer
När Hidaya Alawi var 20 år gammal  
födde hon sitt första barn, en dotter.  
Det första hon fick höra var att 
något var fel.  
Det visade sig att dottern hade rygg-
märgsbråck.  
Hidaya trodde att det berodde på  
att hon själv hade gjort något fel.  
Hon fick ingen hjälp av sin man  

eller av hans familj,  
som hon bodde hos.  
Familjen gjorde bara saken värre.  
De trodde att dottern hade  
en sjukdom som kunde smitta,  
men det var helt fel.  
Hidaya mådde dåligt av att bo med 
dem.
Till slut lämnade Hidaya sin mans 
familj  
tillsammans med sina barn.  
Hon hittade sedan en organisation  
som hjälpte henne  
att hitta bra vård till dottern.  
Där lärde hon sig att sköta om sin 
dotter.  
Hidaya fick dessutom möjlighet att 
utbilda sig  
och hon fick ett arbete.  
Idag lever både Hidaya och hennes 
dotter ett bra liv.

F

Kanchana Pradeepa de Silva

Eflazia  
Kasiam 
på House 
of Hope 
i Dar es 
Salam, 
Tanzania



18    To Face Life - Our solution Inclusion/MyRight To Face Life - Our solution Inclusion/MyRight    19

Hidaya arbetar nu för en organisation  
som hjälper andra mammor i  
Tanzania  
som fått barn med ryggmärgsbråck.  
Organisationen heter Asbath.  
Asbath håller utbildningar genom 
MyRight  
för föräldrar till barn med rygg-
märgsbråck. 
Det är vanligt att mammorna blir 
övergivna  
av sina män och sina släktingar.  
Tack vare Hidaya får mammorna 
veta  
att de inte har gjort något fel,  
och hur de ska ta hand om sina 
barn. 
Det kan till och med rädda livet 
på barnen.  
Barnen kan dö om de inte får rätt 
vård.

rwanda

en sVår start i liVet 
kunde inte stoppa 
donatilla 
Donatilla Kanimba föddes för 60 år 
sedan i Rwanda.  
Men redan när hon var liten  
tvingades hennes familj att fly  

till Kenya.  
När hon var fem år gammal  
fick hon en ögonsjukdom  
och blev blind.  
På den tiden var det ännu mer  
ovanligt än idag  
att flickor med funktionsnedsättning  
fick gå i skolan.  
Men Donatilla fick chansen att gå på  
en av de få skolor för blinda barn  
som fanns i Kenya. 
Donatilla lyckades också studera 
vidare  
på ett vanligt universitet.  
Men hon fick inte några hjälpmedel,  
så det var svårt.  
Trots det fick hon väldigt bra betyg.  
Senare började hon arbeta i en  

F

organisation  
för personer med synnedsättning  
och deras rättigheter.
Donatilla flyttade tillbaka till  
Rwanda  
när hon var vuxen.  
Hon startade en organisation  
som skulle hjälpa personer med 
synnedsättning.  
Många personer med synnedsättning  
hade drabbats hårt av  
ett folkmord som hände i Rwanda 
1994. 
De hade därför stort behov av hjälp.  
Svårast är alltid situationen för 
kvinnorna, säger Donatilla.  
Det beror på att de har lägre status 
än männen  
i Rwanda.

Idag är Donatillas organisation 
väldigt stor.  
Den finns över hela Rwanda.  
Den har hjälpt många  
personer med synnedsättning  
att utvecklas och att våga sig ut i 
samhället.  
Det har varit särskilt viktigt för  
flickor och kvinnor med synnedsätt-
ning.  
Donatilla säger att många kvinnor  
som förlorat sin syn  
också förlorar alla sina rättigheter.  
Hennes eget liv visar samtidigt  
hur mycket en blind kvinna kan 
göra,  
och hur värdefulla dessa kvinnor 
kan vara  
för hela samhället.

Donatilla Kanimba
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