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Kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för 
en dubbel diskriminering. Den tar sig uttryck 
i systematiska kränkningar av rättigheter och 
mindre möjlighet till påverkan och makt. Dessa 
kvinnor syns sällan i statistiken men det är 
tydligt att flickor med funktionsnedsättning inte 
får tillgång till skola och utbildning i samma 
utsträckning som andra barn, de utsätts för dis-
kriminering på arbetsmarknaden och löper större 
risk att utsättas för våld och övergrepp. Kvinnor 
med funktionsnedsättning utsätts även för diskri-
minering när det gäller rätten till sjukvård och 
rätt till sexuell och reproduktiv hälsa.

Genom de globala hållbarhetsmålen i Agen-
da 2030 har länder världen över åtagit sig att 
inkludera alla i arbetet för en hållbar utveckling. 
Det gäller även marginaliserade och extra utsatta 
grupper som exempelvis kvinnor med funktions-
nedsättning.

Hållbarhetsmål nummer 5 handlar om 
jämställdhet mellan män och kvinnor. Delmå-
len inom målet innehåller flera utfästelser på 
områden där kvinnor med funktionsnedsättning 
är särskilt utsatta. 

I de partnerskapsprojekt som MyRight 
och dess medlemsorganisationer bedriver ges 
möjlighet till erfarenhetsutbyte och det skapas 
medvetenhet om hur det är att leva med funk-

tionsnedsättning också som kvinna. Genom att 
synliggöra kvinnor med funktionsnedsättning el-
ler kvinnor som nära anhörig till en person med 
funktionsnedsättning bidrar projekten till en po-
sitiv samhällsutveckling och utgör samtidigt en 
möjlighet för individerna att få egenmakt. Det 
vittnar bland annat deltagare från tre medlemsor-
ganisationer i rapporten om; Wenche Willumsen, 
Fredrik Canerstam och Liiso Åkerberg.

I rapporten möter vi också Kanchana Pra-
deepa de Silva från Sri Lanka, Hidaya Alawi 
från Tanzania och Donatilla Kanimba från 
Rwanda som alla varit engagerade och med-
verkat i MyRights och dess medlemsorganisa-
tioners projekt. De ger sin bild av hur det är att 
leva som kvinna med funktionsnedsättning i sina 
länder. De berättar också om sina egna livsöden, 
den diskriminering de möts av men också om 
den egenmakt de fått och vad den inneburit. 

I slutet av rapporten ger MyRight rekom-
mendationer om hur vi kan bidra till att nå det 
globala hållbarhetsmålet om jämställdhet ur 
ett funktionshinderperspektiv. Vi riktar oss till 
regeringen och andra beslutsfattare men ger 
också tips till aktivister inom civilsamhällsorga-
nisationer på hur de kan arbeta för att säkerställa 
att kvinnor med funktionsnedsättning inkluderas 
och inte diskrimineras.

SaMMaNfaTTNiNg
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Socialstyrelsen1 definierar funktionsnedsättning 
och funktionshinder på följande sätt: Funktions-
nedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk 
eller intellektuell funktionsförmåga. Funktions-
hinder är den begränsning som en funktions-
nedsättning innebär för en person i relation till 
omgivningen.

1.   Socialstyrelsen http://www.socialstyrelsen.se/
fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio#an-
chor_2

Rekommendationer  
till beslutsfattare  
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hittar du på  
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År 2009 i Stockholm deltog en ung Yetnebersh 
Nigussie i ett av MyRights internationella 
fortbildningsprogram för funktionshinderfrågor. 
Åtta år senare delar Right Livelihood-stiftelsen 
ut det alternativa Nobelpriset till samma Yetne-
bersh Nigussie. Som generalsekreterare för My-
Right och aktiv i synskaderörelsen i Sverige och  
internationellt gör det mig otroligt stolt! Yetne-
bersh Nigussie har numera två akademiska 
examina och är en framstående människorätts-
aktivist. Detta var dock inte givet då Yetnebersh 
vid fem års ålder fick en synnedsättning. Hennes 
funktionsnedsättning har dock på ett osannolikt 
sätt kommit att bli hennes räddning då hon tack 
vare den lyckats undvika att bli bortgift i unga 
år, något som annars är tradition i den del av 
Etiopien som hon kommer från. Hennes för-
äldrar har också låtit henne utbilda sig vilket är 
långt ifrån en självklarhet för flickor i hennes 
situation. Sin utbildning och sitt engagemang 
har hon sedan vigt  åt att kämpa för flickor och 
kvinnor med funktionsnedsättning och deras rätt 
till utbildning. 

Faktum är att många flickor med funktions-
nedsättning inte får den utbildning som de har 
rätt till. Nio av tio barn med funktionsned-
sättning i låginkomstländer går inte i skolan 
och bilden ser ännu dystrare ut för flickorna 

i gruppen. Dessutom föds de in i och tvingas 
leva med en dubbel diskriminering som är svår 
att föreställa sig. Den följer sedan med genom 
livet i form av fördomar och skam kopplad till 
allt från intellektuell förmåga och sexualitet, 
möjlighet till utbildning, möjligheter på arbets-
marknaden, till övergrepp från samhället när det 
så småningom börjar bli aktuellt med att bilda 
egen familj och skaffa barn. Kvinnor och flickor 
med funktionsnedsättning löper dessutom större 
risk att utsättas för våld och sexuella övergrepp 
både som barn och i vuxen ålder. 

Under de många år som jag arbetat med 
funktionshinderfrågor internationellt har jag 
sett ett behov av att på olika sätt arbeta stra-
tegiskt för att ge kvinnor möjlighet att utöva 
egenmakt. Det kan handla om att säkerställa 
att kvinnorna alltid får tillgång till samma 
information som männen i den organisation de 
är verksamma. Det kan också handla om att 
arrangera separata möten, då kvinnorna i dessa 
sammanhang vågar ta större utrymme. Den 
huvudsakliga lärdomen för mig har varit att 
kvinnorna aktivt måste ges utrymme att kunna 
göra sin röst hörd och att de måste tillåtas att 
delta på samma villkor som män.

Mål fem i Agenda 2030 handlar om jäm-
ställdhet och alla flickors och kvinnors rätt att 

föRoRd
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forma sina egna liv och bidra till samhällsut-
vecklingen, få sin rättmätiga tillgång till sexuell 
och reproduktiv hälsa, få rätt att äga egendom 
och nå samma maktpositioner som män. I målet 
slås också fast att all form av våld mot kvin-
nor ska upphöra. Budskapet i Agenda 2030 är 
tydligt: Ingen ska lämnas på efterkälken - Leave 
no one behind! För att mål fem ska bli verklig-
het måste världens alla länder se den grymma 
verklighet som flickor och kvinnor med funk-
tionsnedsättning ofta lever i och agera därefter, 
annars kommer hållbarhetsmålet om jämställd-
het aldrig att uppnås.

I våra rekommendationer i denna rapport vän-
der vi oss bland annat till beslutsfattare i Sverige 
som vill bedriva en feministisk utrikespolitik. I 
detta arbete skulle vi gärna se ett tydligare funk-
tionshinderperspektiv, risken är annars stor att 
just gruppen kvinnor med funktionsnedsättning 
även här osynliggörs.

Flickor och kvinnor som Yetnebersh som 
gång efter annan trotsar en mörk situation blir 
tydliga bevis på att en annan verklighet är möj-
lig. Jag slås av vilken energi och kraft det bor i 
dessa kvinnor, även när ingen trott på dem eller 
efterfrågat deras styrkor. När dessa kvinnor fått 
forum där de kan stärka varandra, fått verktyg 
för att driva sin egen kamp för att återerövra sina 
rättigheter frigörs en kraft som är imponerande. 
I denna rapport berättar flera kvinnor, som själva 

har funktionsnedsättning eller som har barn med 
funktionsnedsättning, hur de kommit att föränd-
ra både sina egna liv men också sina anhörigas, 
medsystrars och andra människors. Det gäller 
både personer med och utan funktionsnedsätt-
ning. Det är ett arbete som krävt enormt mycket 
styrka men också väldigt mycket mod. Vi är alla 
skyldiga att ta deras erfarenheter på allvar och 
arbeta aktivt för att alla flickor med funktions-
nedsättning ska få en bättre framtid.

Tiina Nummi-Södergren 
Generalsekreterare, MyRight 
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I september 2015 kom världens länder överens 
om Agenda 2030, en global utvecklingspolitik 
för en hållbar framtid där fattigdomen ska vara 
utrotad och en jämställd värld ska råda. Målsätt-
ningarna ska vara uppfyllda 2030.

Kampen mot fattigdomen har gett resultat un-
der de senaste 35 åren, då den extrema fattigdo-
men i världen har minskat kraftigt. Från 1981 till 
2013 beräknas antalet människor som lever i ex-
trem fattigdom ha minskat från 1,9 miljarder till 
767 miljoner, samtidigt som världsbefolkningen 
ökade med närmare 2,5 miljarder invånare. Det 
är givetvis en oerhörd förbättring.

Men samtidigt med denna utveckling har 
klyftorna mellan individer och grupper ökat. Det 
handlar om en ojämlikhet som ofta är baserad på 
ålder, etnicitet, ekonomisk och social status. 

En annan ojämlikhet är den som drabbar 
människor på grund av deras kön -  eller på 

grund av att de lever med funktionsnedsättning. 
Eller både och. 

Att vara utsatt för den tredubbla diskrimine-
ring det innebär att vara född med ”fel kön”, leva 
i fattigdom och med en funktionsnedsättning 
innebär att alla delar av livet präglas av svåra 
utmaningar. Alla former av diskriminering har 
dessutom en förstärkande effekt på de övriga.

Sambanden mellan utveckling, fattigdom 
och funktionsnedsättning är tydliga. Den som 
är fattig riskerar i högre grad att få en funk-
tionsnedsättning och den som har en funktions-
nedsättning riskerar i högre grad att drabbas av 
fattigdom1.

Genom Agenda 2030 har det slagits fast att 
ingen längre ska lämnas utanför. Hittills är det 
dock precis vad många av världens fattiga kvin-

1.   WHO. World report on disability, sid 10, 2011.

diSkRiMiNERiNg
bEfäSTER faTTigdoM HoS kviNNoR MEd  

fuNkTioNSNEdSäTTNiNg

Människor med funktionsnedsättning tillhör världens allra  
fattigaste och mest marginaliserade grupper. Värst är situationen  

för alla de flickor och kvinnor med funktionsnedsättning som tvingas 
möta många olika former av diskriminering. De utsätts i större  
utsträckning för fattigdom, våld, övergrepp, stigmatisering och  

kränkta rättigheter. Det är den grupp som ligger längst efter när 
världssamfundet ska leva upp till målsättningen om en jämställd  

värld utan fattigdom. Om Agenda 2030 ska kunna förverkligas måste 
situationen för dessa bortglömda och undangömda flickor  

och kvinnor lyftas fram – och förändras.
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nor med funktionsnedsättning har råkat ut för. 
Om de nya målsättningarna ska kunna förverk-
ligas är detta därför en av de grupper som måste 
prioriteras.

Det handlar inte om en liten grupp. FN:s 
utvecklingsorgan, UNDP, beräknar att det i 
världen finns en miljard människor som lever 
med någon form av funktionsnedsättning2. Den 
begränsade forskning som finns på området 
visar samtidigt att flickor och kvinnor utgör 
en majoritet av dessa personer. Än tydligare är 
detta förhållande i fattiga länder, där fler än var 
femte kvinna bedöms leva med minst en form av 
funktionsnedsättning3. 

Att det finns betydligt fler kvinnor än män 
som lever med funktionsnedsättning i utveck-
lingsländer anses ha flera orsaker. Dels drabbas 
kvinnor av skador på grund av brister när det 
gäller reproduktiv hälsa och mödravård, dels har 
kvinnor en högre medellivslängd än män. Andra 

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

3.   WHO. World report on disability sid 28, 2011.

orsaker hänger samman med flickors och kvin-
nors lägre sociala och ekonomiska status jämfört 
med pojkar och män. Det kan bland annat leda 
till att de får en mindre andel av hushållets re-
surser4.  Kvinnor löper även en större risk att få 
en funktionsnedsättning på grund av könsbase-
rade orättvisor när det gäller tillgången till olika 
former av tjänster. Flickor och kvinnor som blir 
sjuka får i lägre utsträckning vård jämfört med 
pojkar och män, i synnerhet i fattiga länder där 
det kan vara långt till närmaste vårdinstans5. 

I de flesta samhällen tillhör personer med 
funktionsnedsättning oavsett kön de allra mest 
marginaliserade, och i fattiga miljöer kan detta 
få förödande konsekvenser. Samtidigt är bristen 
på jämställdhet ett stort problem världen över. 
Den systematiska könsdiskriminering som råder 
i många av världens länder slår därför särskilt 
hårt mot kvinnor med funktionsnedsättning.

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

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

1 av 8 män i världen 
lever med minst en 
funktionsnedsättning

1 av 5 kvinnor lever med  
minst en funktionsnedsättning

https://www.hrw.org/legacy/women/disabled.html
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Närmare 1,5 miljarder människor i världen lever 
i multidimensionell fattigdom, en term som 
används för att beskriva fler aspekter av fattig-
dom än bara den ekonomiska. Det handlar om 
människors möjlighet att kunna äta sig mätta 
på näringsrik mat och slippa undernäring. Det 
handlar också om att ha tillgång till rent dricks-
vatten och därmed kunna undgå att drabbas av 
många vattenburna sjukdomar. Men det handlar 
även om rätten att få gå i skolan, möjligheten att 
få sjukvård när det behövs, ha inflytande över 
sitt eget liv och sin framtid – samt rätten att få 
känna sig trygg.

Personer som lever med funktionsnedsättning 
förvägras ofta många av dessa rättigheter, och 
denna rapport kommer att belysa hur detta är 
extra tydligt för kvinnor. 

Gränsen för extrem fattigdom är satt till mot-
svarande 1,9 dollar om dagen, cirka 17 svenska 
kronor, enligt Världsbankens definition. Siffran tar 
hänsyn till den generella prisnivån i varje enskilt 
land och är ett slags lägstamått för vad som krävs 
för att en människa ska kunna överleva6. Ett annat 
sätt att mäta fattigdom är att studera hur många 

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

som tvingas gå undernärda. I dagens värld beräk-
nas en av nio människor fortfarande gå hungrig.

Bristen på jämställdhet mellan könen åter-
speglas i fattigdomen, där flickor och kvinnor 
generellt är hårdare drabbade av fattigdom än 
pojkar och män7. De flesta av världens fattigaste 
lever på landsbygden i utvecklingsländer, där de 
livnär sig på egna småjordbruk. En stor del av 
arbetet utförs av kvinnor. Men även inom jord-
bruket slår bristen på jämställdhet igenom – och 
förvärrar fattigdomen och ökar risken för brist 
på mat. Kvinnor som livnär sig på jordbruk har 
bland annat svårare än män att få rätt till mark 
och tillgång till krediter och andra stöd.

Bristen på jämställdhet slår mot alla. FN:s livs-
medels- och jordbruksorganisation, FAO, har i en 
rapport visat att om världens kvinnliga småodlare 
hade samma förutsättningar som männen så skulle 
deras del av matproduktionen kunna öka med mel-
lan 20 och 30 procent. Detta skulle i sin tur kunna 
ge mat till upp emot 150 miljoner människor 8.

7.   (ibid.)

8.    http://www.worldbank.org/en/region/afr/publi-
cation/levelling-the-field-improving-opportuni-
ties-for-women-farmers-in-africa

faTTigdoM 
ocH avSakNad av RäTTigHETER 

Enligt den senaste upplagan av Human Development Report,  
som årligen ges ut av FN:s utvecklingsprogram UNDP, lever  

fortfarande en av tre världsmedborgare under  
”låga nivåer av mänsklig utveckling”.

http://www.worldbank.org/en/region/afr/publication/levelling-the-field-improving-opportunities-for-women-farmers-in-africa
http://www.worldbank.org/en/region/afr/publication/levelling-the-field-improving-opportunities-for-women-farmers-in-africa
http://www.worldbank.org/en/region/afr/publication/levelling-the-field-improving-opportunities-for-women-farmers-in-africa
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Att kampen mot fattigdomen är intimt förknip-
pad med frågan om jämställdhet slås fast av 
bland annat UNDP, som understryker att arbetet 
för en hållbar framtid kräver ett ökat fokus på att 
stärka flickors och kvinnors rättigheter.

Fattigdom är en starkt bidragande faktor 
till funktionsnedsättning. Det är sedan tidigare 
väldokumenterat att undernäring hos gravida 
kvinnor och små barn leder till ökade risker för 
försenad utveckling och funktionsnedsättning hos 
barn9. Undernäring kan ha en negativ inverkan på 
en gravid kvinnas foster och små barn som lider 
brist på viktiga näringsämnen kan påverkas i sin 
utveckling. Årligen beräknas exempelvis mellan 
250 000 och 500 000 barn bli blinda på grund av 
brist på A-vitamin, något som lätt skulle kunna 
förhindras med hjälp av vitamintillskott10.

Funktionsnedsättning kan även leda till un-
dernäring, när familjer med begränsade resurser 
inte prioriterar barn med funktionsnedsättning 
lika högt som andra familjemedlemmar vid 
matbordet.

  9.   UNICEF. Stronger Together Nutrition-Disability Links 
and Synergies Briefing Note, sid 3, 2011.

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

Samtidigt har funktionsnedsättningar en tendens 
att låsa fast människor i fattigdom. Familjer där 
någon eller flera lever med funktionsnedsättning 
löper ökad risk att leva i fattigdom. En orsak till 
detta är att arbetstid går förlorad när tid går till 
omvårdnad 11. Oftast blir det kvinnornas ansvar 
att ta hand om barn som föds med funktionsned-
sättning.

Funktionsnedsättning har en tydlig tendens 
att sänka kvinnors redan låga status. I grunden 
handlar det om kulturella värderingar och tradi-
tioner. I fattiga länder är det dessutom vanligt att 
okunnighet om funktionsnedsättningar leder till 
att det uppstår myter, som att det skulle handla 
om förbannelser som drabbat familjen, eller att 
funktionsnedsättningar smittar12. Längre fram i 
denna rapport berättar Hidaya Alawi från Tanza-
nia om vilka konsekvenser denna okunskap kan 
få – för både mödrar och deras barn.

11.   UNICEF. Children and Young People with Disabilities 
Fact Sheet, sid 16, 2013.

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

Fattigdom 
Dubbel diskriminering 

baserad på kön och  
funktionsnedsättning 

leder till
minskad tillgång till hälsovård, skola, 

arbetstillfällen, sociala kontakter, dålig 
självkänsla och lägre förväntningar  
från omvärlden, färre stödinsatser  

från samhället  

Ökade risker för  
funktionsnedsättning

på grund av undernäring och  
sjukdomar, förhöjd olycksrisk, sämre 

boendeförhållanden, minskad tillgång  
till sjukvård och rent dricksvatten, ökad  

risk att drabbas av könsbaserat våld, 
annat våld eller katastrofer,  

osäker mödravård.

Funktionsnedsättning 
bland flickor och  

kvinnor 
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Många globala studier har visat att människor 
som lever med funktionsnedsättning, och deras 
familjer, löper en betydligt högre risk än andra 
att drabbas av både sociala och ekonomiska 
orättvisor. Världshälsoorganisationen, WHO, 
slår fast att personer med funktionsnedsätt-
ning utsätts för kränkningar av sina mänskliga 
rättigheter då de nekas vård, utbildning, arbete 
och möjlighet att delta inom politiken13. 

Än värre är situationen för kvinnor, visar 
uppgifter från International Disability and De-
velopment Consortium, IDDC. Detta genom att 
flickor och kvinnor med funktionsnedsättning 
erbjuds färre möjligheter att delta i besluts-
fattande processer och har sämre tillgång till 
bland annat sjukvård, utbildning och arbets-
marknad14.

13.   WHO. World Report on Disability, sid 9, 2011.

14.   IDDC. Factsheet Women and girls with disabilities, 
2016. 

ävEN i STaTiSTikEN HaMNaR 
kviNNoRNa i SkyMuNdaN
fattigdomsbekämpande insatser 
kräver förkunskaper – i form av till-
förlitlig och jämförbar statistik. Men 
även om kopplingen mellan fattigdom 
och funktionsnedsättning är tydligt 
klarlagd råder det stor brist på global 
statistik om situationen för personer 
med funktionsnedsättning. än större 
är bristen på pålitligt faktaunderlag 
som specifikt belyser flickors och 
kvinnors situation.

I samhällen där människor med funktionsned-
sättning utsätts för stigmatisering kan statistik 
vara missvisande och mörkertalet stort. Det 
visar bland annat undersökningar i Sierra 
Leone15. I miljöer där personer med funktions-

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

faTTigdoM 

bERövaR MäNNiSkoR MakT
Människor som lever i fattigdom förnekas ofta sina mänskliga  
rättigheter och har sämre möjligheter att påverka sina liv på  
egen hand. Detta är särskilt tydligt för människor som lever 
med funktionsnedsättning - och än mer tydligt för kvinnor.
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nedsättning anses ha ett lägre människovärde 
kan föräldrar och släktingar välja att hålla sina 
anhöriga gömda. Barn som föds med funktions-
nedsättning blir ibland inte ens registrerade av 
myndigheterna.

En annan bidragande orsak till bristen på 
statistik kan vara att personer med funktionsned-
sättning inte har prioriterats av världssamfundet i 
samma utsträckning som andra grupper. Kritiker 
menar att det handlar om en grupp som inte bara 
har blivit osynliggjorda i sina lokala samhällen – 
utan också i det globala utvecklingsarbetet.

WHO lyfter samtidigt fram hur viktig pålitlig 
och relevant statistik är när det gäller personer 
med funktionsnedsättning, för att det ska vara 
möjligt att utforma olika politiska satsningar. 
FN-organet skulle allra helst vilja få fram stan-
dardiserade uppgifter som kan jämföras mellan 
länder. Det skulle kunna öka kunskapen om vil-
ka effekter olika insatser har, och vara viktigt för 
att jämföra hur väl olika länder lyckas tillämpa 
FN-konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning16.

Den statistik som finns om människor med 
funktionsnedsättning tar oftast inte hänsyn till 
att situationen för män och kvinnor skiljer sig 
åt. Detta trots att det är uppenbart att flickor och 
kvinnor på de flesta områden ställs inför ännu 
fler och större hinder.

Antalet satsningar som är specifikt inriktade 
på flickor och kvinnor med funktionsnedsättning 
är fortfarande begränsade. Det gäller även de 
ekonomiska resurser som satsas på denna grupp. 
Flickor och kvinnor med funktionsnedsättning 
är dessutom ofta osynliga i nationell lagstiftning 
och i offentliga satsningar. Det understryker 
FN-chefen António Guterres i en rapport om si-
tuationen för kvinnor och flickor med funktions-
nedsättning som publicerades i juli 2017. Han 
konstaterar vidare att det handlar om en grupp 
som får lite uppmärksamhet i globala diskussio-
ner och överenskommelser.

António Guterres påpekar också att rättighe-
ter för flickor och kvinnor med funktionsned-

16.   http://www.who.int/disabilities/data/en/

sättning vanligen sorteras in i sammanhang som 
gäller alla personer med funktionsnedsättning 
- eller flickor och kvinnor generellt. Detta trots 
att det handlar om en specifik grupp som ställs 
inför många former av diskriminering, där alla 
har förstärkande effekt på de övriga17.

Även generalsekreteraren understryker att en 
av de stora utmaningarna handlar om bristen på 
statistik. Han konstaterar att det finns ett stort 
behov av att få fram data som är uppdelad på 
funktionsnedsättning, kön och ålder. Detta är 
nödvändigt för en ökad förståelse och för att 
kunna säkerställa att kvinnor och flickor med 
funktionsnedsättning inkluderas och får sina rät-
tigheter tillgodosedda. Bristen på statistik utgör 
ett stort hinder för utveckling för denna grupp, 
konstaterar António Guterres18.

Även om statistiken är ofullständig är 
experter och personer med lång erfarenhet av 
praktiskt fältarbete eniga om att personer med 
funktionsnedsättning ofta tillhör de allra fatti-
gaste och mest diskriminerade i samhället. Allra 
mest marginaliserade är flickor och kvinnor. 
Internationella organ har även gjort vissa upp-
skattningar av situationen i världen:

17.   UN. Situation of women and girls with disabilities 
and the Status of the Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities and the Optional Protocol 
thereto Report of the Secretary-General, sid 17, 
2017.

18.   UN. Situation of women and girls with disabilities 
and the Status of the Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities and the Optional Protocol 
thereto Report of the Secretary-General, United 
Nations, sid 7, 2017.
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↘ över en miljard människor, eller 15 
procent av världens befolkning, beräknas 
leva med minst en form av funktionsned-
sättning och uppemot 200 miljoner av 
dessa möter betydande funktionshinder i 
livet. fler kvinnor än män lever med funk-
tionsnedsättning, enligt fN:s kvinnoorgan 
uN Women, som anger att det handlar om 
19 respektive 12 procent19. i låginkomstlän-
der är skillnaden ännu tydligare. där lever 
drygt 22 procent av kvinnorna och knappt 
14 procent av männen med funktionsned-
sättning20.

↘ i ett av fyra hushåll finns en familje-
medlem som har en funktionsnedsättning. 
det betyder att uppskattningsvis två miljar-
der människor på jorden lever med någon 
som har en funktionsnedsättning21. det är 
vanligtvis kvinnors ansvar att ta hand om 
barn som föds med funktionsnedsättning.

↘ Närmare 80 procent av dem som lever 
med funktionsnedsättning beräknas bo 
i utvecklingsländer22. inom alla ålders-
grupper är andelen personer med funk-
tionsnedsättning högre bland invånare i 
medel- och låginkomstländer än i högin-
komstländer23.

19.   http://www.unwomen.org/en/news/sto-
ries/2015/12/empowering-and-including-wom-
en-and-girls-with-disabilities

20.   WHO. World report on disability sid 28, 2011.

21.   UN. Disability and the Millennium Development 
Goals, sid viii, 2011.

22.   SIDA. Mänskliga rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättning, sid 14, 2009.

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

↘ kvinnor som lever med funktions-
nedsättning löper en betydligt större risk 
att drabbas av socioekonomiska orättvi-
sor än andra. dit hör fattigdom, sämre 
tillgång till utbildning, god hälsa och 
sjukvård samt tillgång till arbete. 

↘ beroende på källa beräknas det 
finnas mellan 93 och 150 miljoner barn i 
världen som lever med minst en form av 
funktionsnedsättning24.

↘ uppemot nio av tio barn som lever 
med funktionsnedsättning i utvecklings-
länder går inte i skolan25. det saknas 
tillförlitliga siffror för flickor, men myck-
et talar för att siffrorna är ännu sämre 
för dem, eftersom de ofta möter ännu 
svårare utmaningar än pojkarna.

↘ barnadödligheten för barn med 
funktionsnedsättning kan ligga på hela 
80 procent i länder där den genomsnitt-
liga dödligheten för barn som ännu inte 
har fyllt fem år har sjunkit till under 20 
procent26.

24.   UNICEF. Children and Young People with Disabilities 
Fact Sheet, sid 10, 2013

25.   UN. Disability and the Millennium Development 
Goals, sid 18, 2011.

26.   UNICEF. Children and Young People with Disabilities 
Fact Sheet, sid 10, 2013

http://www.unwomen.org/en/news/stories/2015/12/empowering-and-including-women-and-girls-with-disabilities
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2015/12/empowering-and-including-women-and-girls-with-disabilities
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2015/12/empowering-and-including-women-and-girls-with-disabilities
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Trots de framgångar som gjorts på senare år 
beräknar FN:s barnfond Unicef att det fortfaran-
de finns minst 61 miljoner yngre barn i världen 
som har berövats sin rätt att gå i skolan. Hela 
263 miljoner barn och ungdomar i åldern mellan 
6 och 17 går inte i skolan27.  

Barn med funktionsnedsättning går i lägre 
utsträckning i skolan jämfört med andra barn. 
Fattigdom är en av de vanligaste orsakerna till 
detta, medan en annan kan var det stigma som 
funktionsnedsättning ofta innebär för familjer i 
utvecklingsländer - i synnerhet för mammorna. 
Stigmatiseringen innebär att det omgivande 
samhället ser ner på familjer där någon har en 
funktionsnedsättning. Ytterligare en orsak till att 
barn med funktionsnedsättning har lägre skol-
närvaro är att många skolor inte är tillgängliga 
för barn med särskilda behov, samt att lärare ofta 

27.   http://uis.unesco.org/en/news/263-million-children-
and-youth-are-out-school

28.   IDDC. Factsheet Women and girls with disabilities, 
2016.

saknar den utbildning som de skulle behöva. 
Exkluderingen drabbar flickor med funktions-

nedsättning extra hårt. WHO lyfter fram under-
sökningar som visar att dessa flickor i ännu lägre 
utsträckning än pojkar går ut grundskolan29.

Ett problem som särskilt drabbar flickor i 
utvecklingsländer är bristen på rinnande vatten 
på många skolor, samt bristen på fungerande och 
avskilda toaletter. I många fall vill inte föräldrar 
skicka sina döttrar till skolan när det inte finns 
separata toaletter för flickor och pojkar30.

Detta utgör ofta särskilda hinder för flickor 
som kommit i puberteten. Om de dessutom 
lever med en funktionsnedsättning 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 funge-
rande och privata toalettutrymmen och även 
kan vara i behov av hjälp i samband med sina 
toalettbesök.

29.   WHO. World report on disability sid 206, 2011.

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

SkoLaN SäRSkiLT  

ExkLudERaNdE föR fLickoR 
MEd fuNkTioNSNEdSäTTNiNg

På global nivå har andelen barn som får möjlighet att gå i skolan 
ökat snabbt på senare år. Väldigt många barn med funktions- 

nedsättning får dock fortfarande aldrig den chansen.  
I synnerhet gäller det flickorna.27

https://unicef.se/fakta/utbildning
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I många länder i världen anses flickor vara 
mindre värdefulla än pojkar, eftersom de inte 
förväntas kunna bidra till familjens framtida 
försörjning. Det slår mot flickors skolgång ge-
nerellt, men särskilt mot flickor med funktions-
nedsättning då familjer ofta väljer att prioritera 
övriga syskons utbildning högre. 

Bristen på utbildning innebär att barnen och 
ungdomarna inte får de kunskaper om hälsofrå-
gor och sjukdomar som kan vara avgörande för 
deras liv. Det är kunskaper som kan vara särskilt 
viktiga för flickor med funktionsnedsättning, 
som ofta utsätts för större risker än andra barn.

FN:s initiativ för flickors utbildning, UNGEI,  

konstaterar att i många av de utvecklingsländer 
där man satsat på gratis skolgång för alla har 
resultatet ofta blivit enormt stora klasser med för 
få lärare. I ett klassrum där en ensam lärare ska 
hjälpa upp till hundra elever är möjligheterna 
små att ge den hjälp som flickor med funktions-
nedsättning kan behöva. Det leder till att dessa 
flickor i hög utsträckning blir förbisedda31.

Även om bristen på tillförlitlig statistik är stor 
visar äldre forskning att läs- och skrivkunnighe-
ten bland vuxna med funktionsnedsättning ge-
nerellt ligger på bara 3 procent, medan siffrorna 
för kvinnor med funktionsnedsättning är nere på 
endast 1 procent32.

31.   UNGEI. Still left behind: Pathways to inclusive educa-
tion för girls with disabilities, sid 16, 2017.

32.   UNESCO. Paper commissioned for the EFA Global 
Monitoring Report 2003/4, The Leap to Equality, sid 
3, 2003.

Sovsal på Masaka 
Resource Center i 
Kigali, Rwanda.
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När kvinnor med funktionsnedsättning uppfattas 
som mindre värda - både på grund av sitt kön 
och sin funktionsnedsättning - så minskar deras 
möjligheter att få en utbildning. Det gör det i 
sin tur ännu svårare för dem att få ett arbete och 
tjäna egna pengar, vilket leder till att de ofta blir 
helt beroende av sina anhöriga. 

WHO lyfter fram en undersökning från 51 
länder i världen som visar att färre än var femte 
kvinna med funktionsnedsättning har ett arbete. 
Det är betydligt lägre än för män med funktions-
nedsättning och även betydligt lägre än för andra 
kvinnor33.

Många flickor och kvinnor som lever med 
funktionsnedsättning är i stället sysselsatta med 
uppgifter i hemmet som inte ger några lönein-
komster. De löper därför en mycket större risk 
att drabbas av fattigdom och att tvingas leva 
i beroendeställning gentemot andra. Att ha en 
identitet som endast är förknippad med hemar-

33.   World Report on Disability, WHO World Bank, sid 
237, 2011.

bete kan också förstärka den stigmatisering som 
drabbar kvinnor med funktionsnedsättning.

Både män och kvinnor som lever med funk-
tionsnedsättning löper en betydligt större risk att 
leva i fattigdom. Men kvinnor med funktions-
nedsättning har mindre möjligheter att få en 
utbildning. Det minskar därmed deras möjlighe-
ter att få ett arbete som kan bidra till att hjälpa 
dem ur fattigdomen. Om däremot dessa kvinnor 
skulle ges möjlighet att i högre utsträckning bli 
ekonomiskt oberoende så skulle samtidigt deras 
status som produktiva och bidragande familje-
medlemmar stärkas.

ökad RiSk föR vÅLd ocH 
övERgREpp
undersökningar visar att flickor och 
kvinnor som lever med funktions-
nedsättning löper en kraftigt förhöjd 
risk att drabbas av könsbaserat våld 

STäNgd aRbETSMaRkNad 
ocH oavLöNaT LÅgSTaTuSaRbETE  

i HEMMET
Alla personer med funktionsnedsättning löper en betydande risk att bli  
diskriminerade på arbetsmarknaden. Det är svårast för kvinnorna. De få  
som lyckas skaffa ett riktigt arbete får oftast en lön som är lägre än den  

som erbjuds män med funktionsnedsättning eller andra kvinnor.
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och sexuella övergrepp. utsattheten 
hänger samman med dessa kvinnors 
mycket låga status i många samhällen.

Kvinnor med funktionsnedsättning är i hög grad 
drabbade av social isolering, stigmatisering, 
ojämna maktförhållanden och en bristande till-
gång till stöd34. Sådana faktorer bidrar till att de 
också löper uppemot tre gånger så hög risk att 
drabbas av våld och sexuella övergrepp jämfört 
med andra kvinnor35. 

Organisationen ADD International konsta-
terar att flickor och kvinnor som lever med 
funktionsnedsättning till och med betraktas 
som icke-människor i vissa samhällen36. Många 
satsningar som syftar till att minska våldet mot 
kvinnor saknar trots detta åtgärder som är rikta-
de mot de särskilda faror som hotar kvinnor med 
funktionsnedsättning.

Ofta är förövaren en familjemedlem, en 
partner eller annan person som den utsatte är 
beroende av. Mindre och lokalt genomförda 
studier visar att en mycket stor andel flickor 
och kvinnor med funktionsnedsättning utsätts 
för både känslomässiga och fysiska övergrepp 
i betydligt större utsträckning än andra. Detta 
riskerar att bli ännu vanligare i samband med 
humanitära kriser, då skyddsnäten försvagas 
ytterligare37. 

Rehabilitation International hänvisar till en 
undersökning som gjordes i den indiska del-
staten Orissa 2004. Den visade att i stort sett 
samtliga flickor och kvinnor med funktionsned-
sättning utsattes för våld i sina hem, och att en 
fjärdedel av alla kvinnor med intellektuell funk-
tionsnedsättning hade blivit våldtagna38. Organi-

34   ADD. Disability and gender-based violence, 2017.

35   DFID. Disability, Poverty and Development, sid 3, 
2000.

36   ADD. Disability and gender-based violence, sid 1, 
2017.

37   Women Refugee Commission, Building Capacity for 
Disability Inclusion in Gender-Based Violence Pro-
gramming in Humanitarian Settings, sid 1, 2015.

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

sationen uppger även att det inte är ovanligt att 
sexualförbrytare medvetet väljer ut kvinnor med 
funktionsnedsättning, eftersom de har sämre 
förutsättningar att anmäla brotten. 

FN:s organ för aidsbekämpning, Unaids, 
uppger samtidigt att det är dubbelt så vanligt 
att kvinnor som upplevt våld från sin partner är 
drabbade av hiv39.

MiNSkad TiLLgÅNg  
TiLL SjukvÅRd ocH  
REpRodukTiv HäLSa
kvinnor med funktionsnedsättning 
har i lägre utsträckning tillgång till 
sexualupplysning och reproduktiv 
hälsa än andra kvinnor, bland annat 
eftersom de inte anses kunna ha ett 
aktivt sexliv. det gör att dessa kvinnor 
i högre grad löper risk att drabbas av 
både hiv och andra sexuellt överför-
bara sjukdomar40.

Ofta betraktas kvinnor med funktionsnedsätt-
ning som asexuella41. När anhöriga inte tror att 
en flicka eller kvinna med funktionsnedsätt-
ning är sexuellt aktiv kan detta försvåra deras 
möjligheter att få både information och hjälp i 
frågor kring hiv och andra sexuellt överförbara 
sjukdomar.

Människorättsorganisationen Human Rights 
Watch understryker att alla riskfaktorer som 
omger hiv är särskilt tydliga för kvinnor och 
flickor med funktionsnedsättning. Det gäller 
bland annat fattigdom, stigmatisering, bristande 
möjlighet att förmå en man att använda kondom, 
ökad risk att drabbas av våld och våldtäkt, samt 
brist på tillgång till service och information. 
Kvinnor med funktionsnedsättning har dessutom 

39   UNAIDS. Report on the global aids epidemic, sid 7, 
2013.

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

41   ADD. Disability and gender based violence.
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betydligt svårare att få tillgång till bromsmedici-
ner eftersom de ofta har större problem att ta sig 
till vårdcentraler42. 

När HRW i Uganda intervjuade kvinnor med 
funktionsnedsättning som hade utsatts för våld-
täkt vittnade flera av offren om att de efteråt inte 
hade kunnat genomföra ett hivtest eftersom de 
inte kunde ta sig till en klinik. Dessutom finns 
det myter i vissa länder 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 an-
ses vara asexuella och dessutom ofta har svårare 
att freda sig från gärningsmän.

HRW uppger också att kvinnor med funk-
tionsnedsättning i olika delar av världen förvä-
gras sina reproduktiva och sexuella rättigheter 
genom tvångssteriliseringar. Detta sker ofta 
genom att både det omgivande samhället och an-
höriga anser att en sterilisering bör genomföras i 
flickors och kvinnors ”eget intresse”43.

Flickor och kvinnor med funktionsnedsätt-
ning har ofta en begränsad tillgång till service 
i fråga om sexuell och reproduktiv hälsa och 
tillgång till sexualundervisning. Detta är särskilt 
tydligt när det gäller flickor med intellektuell 
funktionsnedsättning44. Många aktörer som 
arbetar med frågor kring sexuell och reproduktiv 
hälsa saknar dessutom de redskap och kunskaper 
som behövs för att anpassa informationsmaterial 
och andra insatser till flickor med funktionsned-
sättning.

Den bristande tillgången till sexuell och re-
produktiv hälsa och tillhörande rättigheter är 
ett av de allra största problemen för flickor 
och kvinnor med funktionsnedsättning. Detta 
eftersom dessa kvinnor förvägras rätten att ta 

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

43   Human Rights Watch. Human rights for women and 
children with disabilities, sid 6, 2012.

44   UN. Situation of women and girls with disabilities and 
the Status of the Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities and the Optional Protocol thereto 
Report of the Secretary-General, United Nations, sid 
6, 2017.

egna genomtänkta beslut om sexuella relationer, 
preventivmedel och andra former av reproduktiv 
hälsovård45.

MiNdRE poLiTiSkT  
dELTagaNdE – pÅ aLLa NivÅER
kvinnor som lever med funktions-
nedsättning möter en rad hinder som 
gör det betydligt svårare för dem att 
delta i beslutsfattande processer. det 
gäller inte bara inom politiken utan 
även inom många organisationer som 
arbetar med rättighetsfrågor.

Även inom organisationer som arbetar för 
personer med funktionsnedsättningar är andelen 
kvinnor på ledande positioner låg46. Flickor och 
kvinnor som lever med funktionsnedsättning 
exkluderas ofta när beslut fattas och opinions-
bildande arbete bedrivs kring frågor som berör 
deras liv. Synpunkter från ”experter” eller andra 
aktörer ges i stället ofta företräde47.

Samtidigt är många organisationer som 
arbetar för jämställdhet inte medvetna om de 
särskilda utmaningar som flickor och kvinnor 
med funktionsnedsättning ställs inför48. Trots att 
både funktionsnedsättning och könstillhörighet 
är viktiga orsaker till att människor blir exklude-
rade behandlas vanligtvis frågorna var för sig.

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

46   ADD. Disability and gender based violence.

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

48   UNGEI. Still left behind: Pathways to inclusive educa-
tion for girls with disabilities, sid 7, 2017.
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fN-koNvENTioNEN oM  
fuNkTioNSNEdSäTTNiNg  
LyfTER fRaM kviNNoRS  
RäTTigHETER
fN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning 
antogs av generalförsamlingen i slutet 
av 2006 och gäller i Sverige sedan 
2009. konventionen lyfter tydligt fram 
behovet av att särskilt beakta flickors 
och kvinnors situation.

Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige 
ska följa konventionens artiklar. Detta gäller 
även alla andra länder som anslutit sig till kon-
ventionen. Konventionen ska främja, skydda och 
säkerställa mänskliga rättigheter och grundläg-
gande friheter för personer med funktionsned-
sättning. När det gäller kvinnor med funktions-
nedsättning slår konventionen tydligt fast att 
denna grupp ställs inför särskilda utmaningar, 
däribland flera olika former av diskriminering.

Enligt konventionens artikel 6 ska de länder 
som anslutit sig till konventionen ”vidta åtgärder 
för att säkerställa” att kvinnor och flickor med 
funktionsnedsättning ”fullständigt och likabe-
rättigat åtnjuter alla mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter”. Vidare ska konven-
tionsstaterna ”vidta alla ändamålsenliga åtgärder 
i syfte att garantera att de kan utöva och åtnjuta 
de mänskliga rättigheter och grundläggande 
friheter som anges i konventionen”.

Personer med funktionsnedsättning omfat-
tas givetvis även av andra konventioner samt 
av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna. FN-konventionen om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning syftar till 
att stärka det skydd som dessa personer redan 
har i andra konventioner. Målsättningen är att få 
bort de hinder som gör att personer med funk-
tionsnedsättning inte får möjlighet att utöva sina 
mänskliga rättigheter.

fN:S koNvENTioN föR  
kviNNoRS RäTTigHETER
fN-konventionen för kvinnors rättig-
heter antogs av generalförsamlingen 
1979. kvinnokonventionen har som 
mål att avskaffa alla former av diskri-
minering av kvinnor. Sverige var ett 
av de första länderna som ratificerade 
dokumentet.

Flickorna Tatu och 
Nuru leker medan 
mödrarna utbildas 
på House of Hope 
i Dar es Salam, 
Tanzania.
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FN:s konvention om avskaffande av all slags 
diskriminering av kvinnor, Cedaw, är ett ram-
verk i syfte att säkerställa lika rättigheter för 
kvinnor och män. Den lyfter fram deltagande 
staters skyldighet att genom lagar och praxis 
avskaffa alla former av diskriminering av kvin-
nor på grund av kön. Bland annat ska alla stater 
garantera att kvinnors rättigheter respekteras, 
däribland deras rätt att inte utsättas för misshan-
del, sexuellt våld eller trakasserier. 

Kvinnokonventionen slår fast att regeringar 
måste agera mot diskriminering inte bara inom 
offentlig förvaltning utan också måste ”vidta alla 
lämpliga åtgärder för att avskaffa diskriminering 
av kvinnor från enskilda personers, organisatio-
ners eller företags sida”. 

agENda 2030 - TydLiga MÅL 
föR kviNNoR ocH pERSoNER 
MEd fuNkTioNSNEdSäTTNiNg
fram till 2015 utgjorde fN:s åtta så 
kallade millenniemål grunden för den 
globala utvecklingspolitiken. Ett av 
målen handlade om att öka jämställd-
heten mellan män och kvinnor. för 
alla de människor i världen som lever 
med funktionsnedsättning fanns dock 
ingen tydlig målsättning. Med agenda 
2030 har däremot världssamfundet 
slagit fast att världens kvinnor och 
personer med funktionsnedsättning 
ska vara prioriterade grupper.

Situationen för personer med funktionsnedsätt-
ning nämndes inte alls i millenniemålen. När 
nya globala målsättningar skulle slås fast arbe-
tade den internationella funktionshinderrörelsen 
för att de nya målen skulle bli mer inkluderande 
och rättvisa. International Disability Alliance, 
IDA och International Disability and Deve-
lopment Consortium, IDDC, krävde att målen 
skulle fokusera på en av de fattigaste och mest 

marginaliserade grupperna i världen - människor 
med funktionsnedsättning. IDA menade att 
frånvaron av satsningar på fattiga personer med 
funktionsnedsättning i millenniemålen hade 
gjort att de i praktiken var omöjliga att infria49. 
När världens länder vid ett FN-toppmöte i 
september 2015 antog de globala hållbara ut-
vecklingsmålen i Agenda 2030 stod det klart att 
arbetet hade burit frukt. Personer med funktions-
nedsättning nämns särskilt vid elva tillfällen i 
Agenda 2030, och i sju av de 17 övergripande 
målen finns uttalade referenser till funktionsned-
sättningar. Mål 4, 8, 10, 11, 17 är exempel. Den 
globala utvecklingsagendan lägger även stort 
fokus på jämställdhetsfrågan genom mål 5, som 
slår fast att jämställdhet är en förutsättning för 
en hållbar och fredlig utveckling i världen. 

Agenda 2030 omfattar alla världens länder 
och började officiellt gälla i januari 2016. Som 
namnet antyder ska målsättningarna vara upp-
fyllda till 2030. Alla länder har åtagit sig att leda 
världen mot en hållbar och rättvis framtid, där 
fred råder, de mänskliga rättigheterna skyddas, 
miljöförstörelsen har minskat och klimatet 
värnas.

Målen ska uppnås för alla människor inom 
alla samhällsskikt. Främst betonas behovet av 
att nå de allra mest utsatta och marginalisera-
de människorna och ledordet är att ”ingen ska 
lämnas utanför”. Det innebär att personer med 
funktionsnedsättning – i synnerhet kvinnor – 
måste vara en av de mest prioriterade grupperna.

FN:s kvinnoorgan UN Women är en av 
många institutioner som understryker att Agenda 
2030 innebär en stor möjlighet. Agenda 2030 
medför även ett moraliskt ansvar för världssam-
fundet att prioritera de rättigheter och behov 
som kvinnor med funktionsnedsättning har50. 
Enligt UN Women måste frågan om funktions-
nedsättning därför finnas med i alla satsningar 
för att stärka kvinnor och uppnå jämställdhet.

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

50.   UN WOMEN. Making the SDGS count for women 
and girls with disabilities, 2017.
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MÅL NuMMER 4 - god uTbiLdNiNg föR aLLa
Mål 4 handlar om 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 
anpassade för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Senast 2030 ska det säkerställas 
en ”lika tillgång till utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer för utsatta personer, inklu-
sive personer med funktionsnedsättning”.

MÅL NuMMER 5 - jäMSTäLLdHET
Mål 5 handlar om att uppnå jämställdhet och lyfter fram alla kvinnors och flickors egen-
makt. Här understryks att jämställdhet är ett mål i sig och en förutsättning 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. det handlar om en rättvis fördelning av 
makt, inflytande och resurser i samhället. kvinnors och flickors generellt underordnade 
maktposition i förhållande till män och pojkar måste upphöra. Sociala normer och sedvän-
jor som sanktionerar ojämställdhet och våld mot kvinnor och flickor måste förändras. 

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, 
obetalt 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 NuMMER 8 - aNSTäNdiga aRbETSviLLkoR  
ocH EkoNoMiSk TiLLväxT
Mål 8 handlar om att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk 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 länder och att se till att alla 
människor inkluderas i ekonomi och beslutsfattande. Ett av delmålen är att till 2030 göra 
det möjligt för alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, 
ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, att bli inkluderade i det sociala, 
ekonomiska och politiska livet.
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MÅL 11 - HÅLLbaRa STädER ocH SaMHäLLEN
detta mål handlar om att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motstånds-
kraftiga 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 hand-
lar om att ge tillgång till ”säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga 
platser, i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktionsned-
sättning.”

MÅL 17 - gENoMföRaNdE ocH gLobaLT paRTNERSkap
i detta mål slår världssamfundet fast att det kommer att krävas ett intensivt globalt enga-
gemang för att agenda 2030 ska kunna genomföras. En avgörande fråga för att nå fram-
gång handlar om att få fram bra siffror och statistik över situationen i olika länder. därför 
är ett av delmålen att öka stödet till kapacitetsuppbyggnad i utvecklingsländerna till 2020.
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Konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning ska vara en av de vägle-
dande principerna för svensk utvecklingspolitik. 
År 2003 klubbade riksdagen igenom Svensk 
politik för global utveckling, PGU, som slår 
fast att kampen mot fattigdomen i världen ska 
kännetecknas av ett rättighetsperspektiv. 
Som vi sett tidigare i denna rapport tillhör flick-
or och kvinnor med funktionsnedsättning i ut-
vecklingsländer en av de grupper som är särskilt 
utsatta för diskriminering och många lever i 
svår fattigdom. Personer med funktionsnedsätt-
ning, och särskilt flickor och kvinnor, borde där-
för vara särskilt prioriterade om devisen ”ingen 
ska lämnas utanför” ska kunna förverkligas.

Maria Andersson Willner sitter i riksdagens 
utrikesutskott för Socialdemokraterna och har 
ett särskilt intresse för globala utvecklingsfrå-
gor. Hon säger att riksdagens ledamöter har all-
deles för dåliga kunskaper och dålig kännedom 
om att personer med funktionsnedsättning är 
betydligt mer drabbade av fattigdom och andra 
orättvisor. 

-Min uppfattning är att kunskapen är för låg. Vi 
pratar inte om det samband som finns mellan 
funktionsnedsättning och fattigdom, vilket är 
märkligt med tanke på hur starkt det sambandet 
är. Under mina tre år i riksdagen hade jag tidi-
gare inte hört om detta och det är ju bedrövligt, 
säger hon.

MyRights rapport ”Att erövra världen”, 
som släpptes sommaren 2017, blev något av 
en ögonöppnare för Maria Andersson Willner. 
Hon tycker att den svenska regeringen, med 
sin uttalat feministiska utrikespolitik, borde gå 
i framkant i arbetet för att förbättra situationen 
för kvinnor som diskrimineras på grund av 
funktionsnedsättning.

-Det här kommer inte fram tillräckligt myck-
et i den politiska diskursen eller i våra styrdo-
kument. Frågan om personer med funktionsned-
sättning är jätteviktig om vi menar allvar med 
att vi ska utrota fattigdomen. I grunden handlar 
det om mänskliga rättigheter och allas lika vär-
de, säger Maria Andersson Willner.

Själv planerar hon att driva på för en föränd-

fEMiNiSTiSk
uTRikESpoLiTik SakNaR fokuS pÅ  

kviNNoR MEd fuNkTioNSNEdSäTTNiNg
Som första land i världen lanserade den svenska regeringen en  

uttalat feministisk utrikespolitik i samband med makttillträdet 2014. 
I det internationella arbetet för jämställdhet och minskad fattigdom 
hörs det dock sällan i den svenska debatten att flickor och kvinnor 

med funktionsnedsättning är en av de globalt allra  
mest eftersatta grupperna.
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ring genom att vara observant på hur det ser ut 
när biståndsstrategier skrivs och genom att ställa 
fler frågor. I debatter vill hon se till att lyfta 
frågan om de särskilda utmaningar som kvinnor 
med funktionsnedsättning ställs inför.

-Vi i riksdagen beslutar ju inte om strategier-
na, men vi har möjligheten – och som regerings-
parti också ansvaret – att ligga på kring dessa 
frågor. Det hoppas jag att även oppositionen vill 
göra, säger hon.

Som ett exempel på hur viktigt det kan vara 
med en partiöverskridande samsyn nämner 
Maria Andersson Willner hur de flesta riks-
dagspartier i dag ser på frågor kring sexuell och 
reproduktiv hälsa.

-Sju av åtta partier skulle bli helt galna om 
regeringen – oavsett färg – skulle göra något 
som gick på tvärs mot den tydliga linje Sverige 
har i de frågorna. Tänk om vi kunde få det foku-
set på frågan om funktionsnedsättning i utveck-
lingssamarbetet. Det vore ju ett drömläge.

Maria Johansson är ordförande för den 
feministiska organisationen Forum kvinnor och 
funktionshinder, FQ. Hon har i 15 års tid arbetat 
för att stärka rättigheterna för personer med 
funktionsnedsättning och har själv nedsatt rörel-
seförmåga och använder rullstol. Vid flera till-
fällen har Maria Johansson ingått i den svenska 
regeringsdelegationen i så kallade statsparts-
möten inom FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning.

Hon påpekar att de problem som flickor och 
kvinnor med funktionsnedsättning ställs inför i 
utvecklingsländer även finns i Sverige.

-Den grupp som alltid kommer längst ner på 
skalan är flickor och kvinnor med funktions-
nedsättning. Det gäller i Sverige och ännu mer 
i utvecklingsländer. Men även här kan diskri-
mineringen bli dubbel - där ojämställdheten 
och funktionsnedsättningen förstärker varandra, 
säger Maria Johansson.

Hon menar att FQ med sina erfarenheter 
skulle kunna bidra i den svenska utvecklingspo-
litiken.

-Det är oerhört viktigt att Sverige och Sida 
ser till att komma ihåg flickor och kvinnor med 

funktionsnedsättning. Det är en grundläggande 
fråga. Nu när vi har en regering som kallar sig 
för feministisk så måste man komma ihåg den 
här gruppen - annars blir man inte trovärdig, 
säger hon.

Maria Johansson menar att Agenda 2030, 
med dess fokus på både jämställdhet och rättig-
heter för personer med funktionsnedsättning är 
ett oerhört viktigt instrument. Men hon påpekar 
att det handlar om ett globalt åtagande. Hon 
anser att många myndigheter, företag, kommu-
ner och landsting även i Sverige helt förbiser 
vad agendan innebär när det gäller jämställdhet 
och rättigheter för personer med funktionsned-
sättning.

-Jag är inte så säker på att man på riktigt har 
fattat vad Agenda 2030 är, men vi kommer inte 
att nå målen så länge personer med funktions-
nedsättning inte blir inkluderade. Vi är många 
som påtalar detta, men ibland är det som om 
man håller för öronen, säger Maria Johansson.

Hon påpekar att bristen på jämställdhet även 
lyser igenom inom många internationella organ. 
Ett talande exempel är den internationella kom-
mitté som bevakar och följer genomförandet av 
FN-konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning. Den består av 18 
ledamöter – varav endast 1  är kvinna.

-Det är pinsamt och en stor skandal. Vid det 
senaste valet fanns det tre kvinnor att rösta på, 
men inte ens det mäktade man med. Det är så 
illa att det inte borde vara möjligt. Jag är ingen 
förespråkare av kvotering, men här har man så 
tydligt visat att man inte klarar av det här. Hälf-
ten av platserna borde vara förbehållna kvinnor, 
säger Maria Johansson.

I sitt internationella arbete har hon vid flera 
tillfällen stött på människor som blivit förvån-
ade när de fått veta att kvinnor med funktions-
nedsättning även stöter på problem i Sverige. 
Det är något som ruckar på deras uppfattningar 
om Sverige.

-Många uttrycker också hur viktigt det är att 
Sverige, som på många sätt utmärker sig posi-
tivt internationellt, fortsätter att ligga i framkant. 
De menar att resten av världen är beroende av 
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att vi går före i dessa frågor - Sverige behövs 
som en sporre för deras hemländer, säger Maria 
Johansson.

Socialdemokraten Maria Andersson Willner 
är ”lite kluven” till hur tydligt Sverige borde 
ta på sig ledartröjan i arbetet för kvinnor med 
funktionsnedsättning.

-Jag tror inte så mycket på att vi ska stå på 
konferenser och säga att ”vi ska gå före”, utan 
jag tror att vi gör det ändå på många områden. 
Vi ska inte måla upp en bild av att vi är världs-
frälsare. Jag tänker att vi ska vara föregångare i 
det praktiska arbete vi gör, det är viktigare. 

Att gå före genom att specifikt satsa på kvin-
nor med funktionsnedsättningar?

-Absolut. Jag tror det är viktigt att vara tydlig 
med det i biståndsbudgeten, avslutar Maria 
Andersson Willner.

SaMHäLLETS bRiST pÅ  
jäMSTäLLdHET SLÅR igENoM 
övERaLLT - ERfaRENHETER 
fRÅN fäLT
diskrimineringen som möter kvin-
nor som lever med funktionsned-
sättning göds av den generella brist 
på jämställdhet som råder i många 
utvecklingsländer. den erfarenheten 
har svenska företrädare för MyRights 
medlemsorganisationer genom sina 
samarbeten med lokala partnerskaps-
organisationer ute på fältet.

Det är en analys som även delas av Karen An-
drae från Storbritannien, oberoende konsult med 
fokus på internationell utveckling, jämställd-
het och frågor om inkludering. Hon har lång 
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erfarenhet av att granska situationen för kvinnor 
med funktionsnedsättning i utvecklingsländer, 
och understryker att könsbaserade orättvisor 
bland annat slår mot kvinnors möjligheter att få 
tillgång till utbildning, sjukvård och arbete.

-Bristen på jämställdhet är den kanske största 
utmaningen, och för kvinnor med funktionsned-
sättning blir det ännu mycket svårare, betonar 
Karen Andrae.

Hon säger att diskrimineringen av kvinnor 
med funktionsnedsättning har sin grund i större 
samhällsproblem och nämner en undersökning 
om könsbaserat våld som hon nyligen arbeta-
de med i Tanzania. Där var det slående att så 
många av kvinnorna i undersökningen själva 
ansåg att allt som hade gått fel för dem i deras 
liv hade att göra med deras funktionsnedsätt-
ning. Detta trots att mycket i stället pekade på 
att det handlade om underliggande problem med 
ojämlika maktförhållanden mellan män och 
kvinnor – orättvisor som även drabbar kvinnor 
utan funktionsnedsättning.

-Jag känner igen det även från andra dis-
kussioner, att det är vanligt att man lägger hela 
skulden på själva funktionsnedsättningen. Men 
då missar man också en stor del av problema-
tiken. Och det går inte att lösa problemen med 
fattigdom utan att även göra något åt bristen på 
jämställdhet, säger Karen Andrae.

Wenche Willumsen arbetade i många år för 
MyRights medlemsorganisation Förbundet för 
ett samhälle utan rörelsehinder, DHR, innan hon 
gick i pension 2016. På DHR ansvarade hon 
bland annat för internationella frågor. Hon var 
engagerad i de projekt DHR under många år dri-
vit genom MyRight och förbundets partnerskaps-
organisationer i flera afrikanska länder samt i Sri 
Lanka. Dessa projekt har alla syftat till att stärka 
de lokala organisationernas arbete för både män 
och kvinnor med funktionsnedsättning.

-Men vi har alltid tänkt särskilt på kvinnor 
och haft delar i projekten som varit riktade mot 
kvinnor, berättar hon.

Som pensionär är Wenche Willumsen numera 
engagerad i bland annat styrelsen för Forum 
kvinnor och funktionshinder, FQ. Hon menar 

att det är uppenbart att den brist på jämställdhet 
som råder i samhällen överlag tydligt återspeg-
las och blir ännu tydligare när det gäller den 
position som tilldelas kvinnor med funktions-
nedsättning.

-När du redan är diskriminerad i egenskap av 
kvinna blir det ännu mer påtagligt om du också 
har en funktionsnedsättning som gör att du inte 
anses vara en fullvärdig människa, säger hon.

Som exempel nämner Wenche Willumsen 
situationen på Sri Lankas landsbygd.  Där är ett 
återkommande problem för kvinnor med funk-
tionsnedsättning att de inte tillåts lämna sina 
hem utan att ha sällskap med en manlig anhörig. 
De får inte heller besöka de lokala organisation-
ernas möten själva. Hon menar att den bristande 
tilltron till kvinnornas egen förmåga också har 
en negativ inverkan på deras egen självbild.

-Det råder överhuvudtaget en stor brist på 
medvetenhet om frågor som feminism och kvin-
nofrågor. Många kvinnor med funktionsnedsätt-
ning har också fått en självbild som gör gällande 
att de är helt värnlösa.

Wenche Willumsen har själv en nedsatt rö-
relseförmåga i sina armar och menar att hennes 
egna resor ut på fältet kan ha en betydelse. Detta 
genom att hon kan visa att en kvinna trots sin 
funktionsnedsättning både kan ha en position i 
samhället, resa långt och ha en familj.

-Det är viktigt eftersom dessa kvinnor ofta 
betraktas som värdelösa, som ingenting att ha. 
Jag minns en kvinna som vi samarbetade med 
som saknade en hand och som med tiden kom 
att gifta sig med en man som själv inte hade 
en funktionsnedsättning. Att denne man ville 
ha henne, trots hennes funktionsnedsättning, 
ansågs som något väldigt stort. Alla andra egen-
skaper som hon hade värderades inte, utan bara 
det hon saknade.

Wenche Willumsen menar också att det inter-
nationella samarbetet har gett mycket tillbaka.

-Det ger perspektiv och en känsla av samhö-
righet. Även om det är på olika nivåer möts vi 
alla av diskriminering och fördomar och vi kan 
känna igen oss i varandra och i våra kroppsliga 
tillkortakommanden.
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Trots den fortsatt svåra situationen menar 
Wenche Willumsen att det skett vissa framsteg i 
arbetet för kvinnors rättigheter. Det är något som 
bekräftas av hennes efterträdare, Fredrik Caner-
stam, som är ansvarig för DHR:s internationella 
projekt. Som ett exempel på det nämner han hur 
kvinnor med funktionsnedsättning i den fattiga 
provinsen Monaragala på Sri Lanka häromår-
et anordnade en stor marsch för att kräva sina 
rättigheter.

-Situationen för kvinnor och jämställdhet är 
väldigt dålig i Monoragala. Ett av de allra största 
problemen är kvinnornas situation. Ett exempel 
på det är att många kvinnor inte få gå själva 
på möten. Så att de kunde anordna en marsch 
för jämställdhet som samlade 400 personer var 
verkligen en stor sak, berättar Fredrik Caner-
stam.

Han säger att arbetet som den lokala partner-
skapsorganisationen, WOPD, gör innebär en stor 
skillnad för många människor. Som exempel 
nämner Fredrik Canerstam hur en kvinna i Mo-
noragala har lyckats att bli landets kanske första 
lärare som själv lever med en funktionsnedsätt-
ning. Tack vare den lokala organisationen har 
den skola där hon arbetar dessutom uppnått en 
betydligt bättre tillgänglighet än de flesta andra 
skolor i landet.

Fredrik Canerstam säger att det långvariga 
arbete som hans företrädare har lagt ner på att 
lyfta fram kvinnornas situation även gett resultat 
längst upp i landets nationella organisation för 
personer med funktionsnedsättning, SLFRD. 
Hälften av dess styrelsemedlemmar är numera 
kvinnor. Han understryker att det mesta av det 
arbete som gett resultat inte är den svenska part-
nerskapsorganisationens förtjänst, utan de lokala 
aktivisternas. 

-Men just när det gäller jämställdheten så har 
vi gjort en skillnad, vi har varit väldigt tydliga 
med vad vi vill uppnå på det området, säger 
Fredrik Canerstam.

DHR har ställt som krav att WOPD ska lägga 
mer fokus på jämställdhetsarbetet, bland annat 
genom att skapa ett ledarskapsprogram som 
är riktat till kvinnor. Fredrik Canerstam menar 

samtidigt att även DHR kan lära av sina samar-
betsorganisationer.

-Som svensk organisation kan man notera hur 
nära sina medlemmar de arbetar och att det finns 
en så otrolig entusiasm, säger Fredrik Caner-
stam.

Liiso Åkerberg är aktiv inom MyRights 
medlemsorganisation Riksförbundet för rörel-
sehindrade barn och ungdomar, RBU. De har 
en internationell satsning och driver ett projekt 
via MyRight genom den lokala partnerskaps-
organisationen Asbath i Tanzania. Asbath är en 
föräldraorganisation för barn med ryggmärgs-
bråck och/eller hydrocefalus, eller vattenskalle 
som det tidigare kallades. Mer om det projektet 
finns att läsa i porträttet av Hidaya Alawi längre 
fram i denna rapport.

Liiso Åkerberg lyfter fram ett annat perspek-
tiv som har en stor inverkan på många kvinnors 
liv – nämligen hur deras liv kan förändras om de 
får ett barn som föds med en funktionsnedsätt-
ning.

-De flesta kvinnor vi möter som lever med 
funktionsnedsättning gör det genom att de tar 
hand om ett barn. Det kan vara som ett straff 
för kvinnor att få ett sånt här barn, säger Liiso 
Åkerberg.

Många kvinnor som får ett barn med funk-
tionsnedsättning blir lämnade av sin man. Andra 
kan bli utfrusna av sina egna familjer och av 
hela sin hemby. På grund av bristande kunskaper 
är det vanligt att anhöriga och grannar tror att 
det är onda krafter som ligger bakom barnets 
funktionsnedsättning.  Av det skälet menar Liiso 
Åkerberg att Asbaths arbete med att öka accep-
tansen är oerhört viktigt.

De som arbetar inom RBU:s partnerskapsar-
bete med Asbath är själva föräldrar till barn med 
ryggmärgsbråck eller hydrocefalus. Liiso Åker-
berg födde en dotter med ryggmärgsbråck för 31 
år sedan och nu är de båda engagerade i RBU 
och har besökt projektet i Tanzania tillsammans.

-Det bidrar till igenkänning och de blir fasci-
nerade när de träffar min dotter. Dels för att de 
inser att även vi kan drabbas och dels för att hon 
visar att man ändå kan leva ett så bra liv, att man 
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kan resa till Tanzania och leva på egen hand, ta 
hand om sig själv och driva företag.

Brist på ekonomisk jämställdhet är en av de 
många utmaningar som mödrar till barn med rygg-
märgsbråck och/eller hydrocefalus kan möta. För 
en fattig mamma på landsbygden kan det vara ett 
stort problem att få ihop de pengar som behövs för 
att ta med sig sitt barn till ett sjukhus. I synnerhet 
eftersom männens behov oftast går före, säger 
Liiso Åkerberg.

-Och om en mamma tar mod till sig och ser till 
att barnet får den operation som behövs, men det 
ändå går illa för barnet så kan de bli oerhört skuld-
belagda, avslutar hon.

Hannes Juhlin Lagrelius sitter i styrelsen för 
MyRight och är även handläggare för det interna-
tionella utvecklingssamarbetet inom Synskadades 
riksförbund, SRF. Det är en organisation som dri-
ver partnerskapssamarbeten med lokala organisa-
tioner i många länder i Syd – däribland i Rwanda, 
Nepal och Nicaragua.

Även han påpekar att kvinnor med funktions-
nedsättning möter strukturell diskriminering inom 
olika områden som har en förstärkande effekt 
på varandra. Han menar att detta är något som 
många utvecklingsaktörer helt förbiser. För en 
kvinna som dessutom tillhör en etnisk minoritet 
eller är en hbtq-person tillkommer ytterligare en 
dimension. Ett annat exempel är lågkastiga kvinnor 
i Sydasien. När Hannes Juhlin Lagrelius besökte 
Nepal för några år sedan hade partnerskapsorgani-
sationen där nyligen fått information om ett fall i 
en avlägsen by uppe i bergen.

-De hade blivit uppmärksammade på att det 
fanns en flicka i byn som var blind och som åter-
kommande utsattes för sexuella övergrepp. Hon 
hade inga möjligheter att vare sig försvara sig eller 
känna igen vilka förövarna var, och visste inte var 
hon skulle kunna vända sig för att få stöd, berättar 
Hannes Juhlin Lagrelius.

Samarbetsorganisationen Nepal Association of 
the Blind uppgav att flickan vid ett tillfälle hade 
blivit våldtagen sju gånger under en och samma 
dag. Den lokala organisationen valde då att göra en 
akut insats.

-Detta är inte något som dessa organisationer 

vanligtvis gör, men ibland finns inga andra utvägar. 
De åkte och hämtade flickan i byn och tog med sig 
henne. Hon var naturligtvis traumatiserad.

Flickan fördes till ett hem för kvinnor med 
synnedsättning som har byggts upp i huvudstaden 
Katmandu med svenskt stöd. Där fick hon skydd 
och stöd av organisationen.

Hannes Juhlin Lagrelius understryker att just 
den uppsökande verksamheten som samarbetsorga-
nisationerna bedriver på fältet har en mycket stor 
betydelse för att kunna förändra anhörigas attityder 
till närstående med funktionsnedsättning. Detta 
eftersom det uppsökande arbetet utförs av personer 
som själva har funktionsnedsättning och därmed 
kan tjäna som förebilder.

-Om det exempelvis kommer en person från en 
organisation med en vit käpp så bevisar det för de 
familjer som besöks att det går att skapa förutsätt-
ningar för ett värdigt liv även för deras flicka. Det 
är då man kan uppnå verkliga beteendeförändringar.

Hannes Juhlin Lagrelius tror att detta kan vara 
extra relevant för flickor, eftersom föräldrar ofta 
är särskilt motvilliga till att skicka en flicka med 
funktionsnedsättning till skolan. När de lokala 
organisationerna får information om att flickor 
med funktionsnedsättning hålls kvar i hemmen 
söker de därför ofta upp föräldrar för att diskutera 
situationen.

Mödrar och barn 
på en av House of 
Hopes utbildning-
ar om omvårdnad 
av barn med rygg- 

märgsbrock och 
hydrocefalus.
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SRi LaNka
invånare: 22 miljoner.

Huvudstad: Administrativ huvudstad är Sri 
Jayawardenapura Kotte, medan miljonstaden 
Colombo är landets kommersiella huvudstad. 

knappa 40 procent av befolkningen är under 
25 år.

En kvinna på Sri Lanka föder 2,09 barn i 
genomsnitt. Med hjälp av familjeplanering 
har födelsetalen hållits nere i jämförelse med 
andra utvecklingsländer.

Singaleserna utgör knappa 75 procent av be-
folkningen medan tamilerna utgör cirka  

18 procent. Landet har även en muslimsk 
minoritet. 

Medelåldern för förstföderskor ligger på  
25,4 år.

Mödradödlighet: 30 dödsfall per 100 000 
födslar. På listan över länder där mödra- 
dödligheten är som högst ligger Sri Lanka  
på plats 118 av 184 jämförda länder.

Läskunnigheten bland alla kvinnor beräknas 
ligga på knappa 92 procent, något lägre än 
bland männen.

i genomsnitt beräknas en flicka gå 14 år i 
skolan (samma som för pojkar).

kviNNoRNa 
SoM göR SkiLLNad - bERäTTELSER fRÅN 

SRi LaNka, TaNzaNia ocH RWaNda 

Denna rapport belyser en del av alla problem och orättvisor  
som möter kvinnor med funktionsnedsättning i fattiga miljöer.  

Samtidigt finns det överallt starka kvinnor som för en outtröttlig 
kamp för sina och andras rättigheter – och bekämpar omvärldens 

fördomar och bristande kunskaper. I följande kapitel får vi möta tre 
av dessa kvinnor: Kanchana Pradeepa de Silva, Hidaya Alawi och 

Donatilla Kanimba. De kommer från tre olika länder, men har ändå 
väldigt mycket gemensamt. Alla använder de sig av sina egna  

erfarenheter för att inom MyRights partnerskapsorganisationer  
arbeta för att förbättra situationen för andra kvinnor.
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Medellivslängden är knappa 77 år,  
för kvinnor 80 år. 

Sri Lanka har haft en stark ekonomisk 
tillväxt sedan den 26 år långa konflikten 
i landet fick ett slut 2009. Inbördeskriget 
startade på grund av motsättningar mellan 
majoritetsbefolkningen singaleserna och 
den tamilska minoriteten och tog slut efter 
att regeringsstyrkorna slagit ut den tamilska 
gerillan LTTE.

Landet räknas som ett medelinkomstland i 
den lägre klassen men är skuldtyngt och bi-
ståndsberoende. Trots att BNP per capita är 
dubbelt så hög som i grannlandet Indien är 
många invånare fortfarande fattiga. Jordbru-
ket utgör basen för ekonomin tillsammans 
med lättare industri.

(Källa: Landguiden och CIA Factbook)

Sri Lanka ratificerade konventionen för rät-
tigheter för personer med funktionsnedsätt-
ning i februari 2016.

Sri Lanka ratificerade konventionen för rättig-
heter för personer med funktionsnedsättning i 
februari 2016.

Kanchana Pradeepa de Silva är ordförande 
för Sri Lanka Foundation for the Rehabilitation 
of the Disabled, SLFRD. Hon kämpar sär-
skilt för att nå ut till flickor och kvinnor med 
funktionsnedsättning, som i många fall lever 
isolerade från det övriga samhället. MyRights 
medlemsorganisation Förbundet för ett samhäl-
le utan rörelsehinder, DHR, har ett samarbete 
med SLFRD och Sri Lankas riksorganisation 
för personer med funktionsnedsättning, Disa-
bility Organisations Joint Front, DOJF. Syftet 
är att stärka de lokala organisationerna, bedriva 
påverkansarbete samt att arbeta för att personer 
med funktionsnedsättning ska få ökade möjlig-
heter till utbildning och egenförsörjning.

kaNcHaNa viLL öppNa  
döRREN föR kviNNoR  
gENoM idRoTTEN
Som ung såg kanchana pradeepa de 
Silva på sin funktionsnedsättning som 
en syndernas bestraffning som gjorde 
att livet knappt var värt att leva. i dag 
lever hon i stället ett självständigt 
och aktivt liv med ett bra jobb där 
hon kan ta sin egen bil till tränings-
passen på friidrottsarenan. Men det 
hon verkligen brinner för är arbetet 
för att fler kvinnor med funktionsned-
sättning ska få chansen att bryta sin 
isolering.

Kanchana 
Pradeepa de Silva
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Tack vare idrotten har Kanchana kunnat göra sa-
ker som inte ens fanns på kartan när hon var ung 
och växte upp på Sri Lankas landsbygd. Som 
landslagsspelare i sittande volleyboll har hon 
fått chansen att resa till Italien, Korea, Indien 
och Kina och representera sitt land.
-Att som person med funktionsnedsättning kun-
na resa utomlands var nåt jag tidigare inte ens 
kunde drömma om, säger hon.

Vid 42 år fyllda inser hon att den egna idrott-
skarriären, som vid sidan av volleyboll och rodd 
främst bestått av friidrott, går mot sitt slut. Nu är 
Kanchanas mål snarare att verka för att idrotten 
ska öppna dörren till omvärlden för andra flickor 
och kvinnor som lever med funktionsnedsättning. 

Detta trots att vägen dit förblir lång – fortfa-
rande är det mycket få kvinnor med funktions-
nedsättning som aktivt håller på med någon 
sport.

Vi träffas vid Diyagama Mahinda Rajapaksa 
Stadium strax utanför miljonstaden Colombo, 
en arena som fått sitt namn efter Sri Lankas ti-

digare premiärminister. Det var han som satt vid 
makten när regeringsarmén efter flera decennier 
av blodigt inbördeskrig lyckades krossa den 
tamilska separatistorganisationen LTTE 2009. 
Till mångas förvåning förlorade samma premi-
ärminister sin ställning efter tio år vid makten i 
samband med valet 2015.

Eftermiddagssolen steker den brungröna 
gräsmattan på arenan vars innerplan omsluts av 
slitna löparmattor och en sektion av bastanta 
läktare i betong. Vältränade ungdomar i shorts 
och löparlinnen kör fram en skramlande vagn 
med hinderhäckar som de placerar ut på banan. 
Sedan spurtar de fram och åter över häckarna, 
till synes obekymrade över den trettiogradiga 
värmen. 

För flickor med funktionsnedsättning är 
hindren för att kunna idrotta av en helt annan 
art. Kanchana understryker hur viktigt det är att 
även dessa flickor får chansen att motionera och 
träffa kamrater. Det är särskilt viktigt i ett land 
som Sri Lanka, där många flickor och kvinnor 

Kanchana 
Pradeepa 
de Silva
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med funktionsnedsättning hålls mer eller mindre 
inlåsta i hemmen av sina familjer. Det skapar 
isolering från det övriga samhället, vilket även 
riskerar att leda till fler hälsoproblem.

-Det är mycket vanligare att flickor hålls un-
dangömda i hemmen jämfört med pojkar. Många 
föräldrar vill inte att deras döttrar ska komma 
ut i offentligheten. Vissa skäms, medan andra är 
oroliga för att deras döttrar ska råka ut för något, 
berättar Kanchana.

Genom arbetet i SLFRD vill Kanchana fram-
för allt nå ut med information som kan leda till 
attitydförändringar på landsbygden. Det handlar 
främst om att bryta den isolering som så många 
personer med funktionsnedsättning hamnar i. 
Där kan utåtriktade aktiviteter som att idrotta 
med andra spela en avgörande roll, menar hon.

-Flickor med funktionsnedsättning löper en 
särskilt stor risk att råka ut för övergrepp som 
våldtäkter, något som de sedan håller tyst om 
för omvärlden. Om man börjar med en aktivitet 
får man nya kontakter, och då blir det lättare 
att prata om sådana saker med andra och få det 
stöd som krävs för att våga polisanmäla, säger 
Kanchana.

Tidigt varje helgmorgon, senast klockan sex, 
åker hon den halvtimmeslånga resan från hem-
met till stadion för att träna diskus och spjut.

Hon är klädd i blåvita träningskläder och går 
ganska obehindrat med hjälp av en krycka när 
vi rör oss bort mot diskusringen. Kanchana har 
varit förlamad i högerbenet sedan födseln och 
hade långt upp i vuxen ålder betydligt svårare att 
gå än vad hon har i dag. 

En dag när hon var och tränade kom det fram 
ett par män och berättade för henne att det fanns 
hjälp att få. Männen var soldater och kände 
kanske kamrater som hade fått hjälp efter att ha 
skadats i kriget. De tipsade Kanchana om att 
skaffa stödskenor och visste dessutom var dessa 
fanns att köpa.

-När jag hade skaffat skenorna blev det 
mycket lättare att gå, tidigare hade jag fått hasa 
mig fram. Det här är bara ett exempel på hur 
viktigt det är att få komma ut i samhället, det är 
så vi kan få de kunskaper vi behöver. Därför vill 

jag så gärna hjälpa andra också att få ett bättre 
liv, genom att de ska få tillgång till den informa-
tion de behöver, säger Kanchana med eftertryck.

Till vårt möte har hon med sig en pärm fylld 
med pressklipp från sin egen karriär och en stor 
bukett med medaljer. Kanchana är fortfarande 
aktiv inom flera idrotter. Drömmen om att få del-
ta i Paralympics har hon ännu inte släppt – även 
om hon i dag mer hoppas på att en dag kunna 
delta som tränare eller lagledare för ett damlag.

Kanchana säger att hon lever ett mycket bra 
liv i dag. Hon bor hemma hos sina föräldrar, 
men tack vare sitt arbete är hon inte ekonomiskt 
beroende av dem på det sätt som så många andra 
personer med funktionsnedsättning är. 

När hon var ung såg hon inte alls lika ljust på 
tillvaron.

-Då grät jag ofta på grund av min funktions-
nedsättning. Jag ville inte leva längre. Hela 
samhället ser ner på personer med funktions-
nedsättningar och det har även skapat ett stort 
lidande i mitt liv. Som ung trodde jag att det var 
någon form av synd som låg bakom min funk-
tionsnedsättning.

På landsbygden där hon växte upp var det en 
utmaning bara att kunna ta sig till skolbussen.

-Till en början bar mamma mig hela den 
långa vägen till hållplatsen där skolbussen häm-
tade upp mig.

Tack vare stöd från familjen kunde hon inte 
bara gå klart grundskolan utan även studera hela 
vägen upp till universitetet. I dag arbetar hon 
med socialförsäkringsfrågor vid landets finans-
departement. Men vägen dit har inte varit enkel.

-Jag har stött på många hinder i yrkeslivet 
och mött många människor som anser att en 
kvinna med funktionsnedsättning inte kan utföra 
samma arbete som andra, berättar hon.

Den mesta tid som blir över efter arbetet 
på kontoret och träningen använder Kanchana 
till att jobba för att stärka funktionsnedsattas 
rättigheter. Förutom ordförandeskapet i SLFRD 
är hon också vice ordförande för den nationella 
organisationen DOJF.

Som en av väldigt få personer med funk-
tionsnedsättning i Sri Lanka har hon i dag till 
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och med både körkort och egen bil. Bilen har 
anpassats till Kanchanas behov med hjälp från 
Sverige, tack vare de kontakter Kanchana fått 
genom sitt engagemang i föreningslivet. Själva 
bilen var en present som hennes storebror över-
raskade henne med på hennes födelsedag för två 
år sedan.

-När jag fick bilen sa folk att det var dumt 
eftersom jag aldrig skulle kunna köra själv utan 
alltid vara beroende av att andra skulle köra mig. 
Men nu kör jag själv överallt. Om man bara har 
en målsättning och stark vilja kan man uppnå 
det mesta, säger Kanchana.

Nu hoppas hon att SLFRD ska kunna verka 
för att den handkontroll hon själv använder ska 
börja tillverkas lokalt – så att fler i samma situ-
ation ska kunna få åtnjuta den frihet det innebär 
att kunna ta sig fram med en egen bil.

Dagen efter ses vi igen på SLFRD:s kom-
binerade kontor och arbetsverkstad i centrala 
Colombo. Här arbetar personer med funktions-
nedsättning med att tillverka hjälpmedel till 
andra med särskilda behov. Inne på de små 
kontorsrummen går takfläktarna för fullt och ute 
på den lilla innergården pågår svets- och monte-
ringsarbeten.

Kanchana har bytt sina träningskläder mot en 
vinröd guldkantad sari. I dag är det kontorsarbe-
te som gäller, först en liten stund här på kon-
toret och sedan vidare till det ordinarie arbetet 
på finansdepartementet. När vi är klara hoppar 
hon in i sin svarta bil och rattar den snabbt och 
vant på den lilla parkeringsplatsen för att hamna 
i rätt körriktning och svänger sedan kvickt ut 
i en ledig lucka bland alla de trehjulingar och 
lastbilar som dundrar förbi på den hårt trafike-
rade gatan.

TaNzaNia
invånare: 52 miljoner

Huvudstad: Officiellt Dodoma, men i  
praktiken fungerar femmiljonerstaden  
Dar es Salaam som huvudstad.

Nästan en tredjedel av befolkningen lever  
i städer.

En majoritet av befolkningen är kristna. det 
finns även en stor muslimsk minoritet.

knappt två tredjedelar av alla tanzanier är 
yngre än 25 år. 

befolkningstillväxten har förblivit hög och 
i genomsnitt föder en kvinna i Tanzania 4,8 
barn.

Medelåldern för en förstföderska ligger på 
19,6 år.

Mödradödlighet: 398 dödsfall per 100 000 
födslar. På listan över länder där mödradöd-
ligheten är som högst ligger Tanzania på plats 
23 av 184 jämförda länder.

Medellivslängden är 62 år, för kvinnor drygt 
63 år.

Läskunnigheten bland männen beräknas till 
83 procent. Bland kvinnor är den betydligt 
lägre, bara 73 procent.

i genomsnitt beräknas en kvinna gå 8 år i 
skolan, lika länge som männen.

Ekonomi: Tanzania är ett av världens fat-
tigaste länder räknat i inkomst per capita. 
Turismen och landets stora naturresurser gör 
samtidigt tillväxten hög. Jordbruket är dock 
den viktigaste ekonomiska sektorn och syssel-
sätter närmare 80 procent av befolkningen.

(Källa: Landguiden och CIA Factbook)

Tanzania ratificerade konventionen om rättig-
heter för personer med funktionsnedsättning 
i slutet av 2009.
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Riksförbundet för rörelsehindrade barn och 
ungdomar, RBU, driver via MyRight ett pro-
jekt i samarbete med den lokala organisationen 
Asbath i Tanzania. Vid House of Hope utanför 
storstaden Dar es Salaam får mammor till barn 
med diagnoserna ryggmärgsbråck och hydro-
cefalus (vattenskalle) möjlighet att lära sig hur 
de ska kunna hjälpa sina barn rent praktiskt. 
De får också det stöd de behöver för att kunna 
se en framtid i en miljö där det ofta är mycket 
stigmatiserande att få ett barn med funktions-
nedsättning.

Hidaya vägLEdER aNdRa 
kviNNoR EfTER SiN EgEN 
SvÅRa RESa
När Hidaya alawi var 20 år gammal 
och födde sitt första barn var det för-
sta hon fick höra av vårdpersonalen 
att hennes bebis var ”onormal”. dot-
tern amina föddes med ryggmärgs-
bråck. Liksom många andra kvinnor 
i samma situation trodde Hidaya att 
allt berodde på att hon själv hade 
gjort något fel. i dag har Hidaya vigt 
sitt liv åt att ge andra kvinnor en möj-
lighet att ersätta skuldkänslorna med 
kunskaper om hur de kan hjälpa sig 
själva och sina barn att få en funge-
rande framtid.

Efter en lång resa genom den larmande trafiken i 
mångmiljonstaden Dar es Salaams centrala delar 
- förbi moderna byggnader och områden med 
mycket enkla hus med rostiga plåttak - öppnar 
sig plötsligt grönskan och luften blir lättare. Fält 
breder ut sig och klustren av bostäder och mark-
nader längs vägen blir allt färre.

När vi kommer fram till Asbaths center, 
House of Hope, är storstadens slammer utbytt 
mot fågelkvitter och ett stilla sorl från vajande 
jätteträd och palmer. En liten grupp apor står och 

Hidaya Alawi

Eflazia Kasiam med dottern Lovems Emanuel som deltar i 
omvårdnadsutbildning på House of Hope i Das es Salam, 
Tanzania
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tittar på oss från en sandhög en bit bort, innan de 
pilsnabbt svingar sig upp i trädkronorna.

Många av de kvinnor och barn som kommer 
hit till centret kommer från Tanzanias lands-
bygd. Här bor de i våningssängar i en ren och 
prydlig sovsal med schackrutsmönstrat golv, och 
får lära sig att ta hand om sina barn. De får även 
veta att det inte är deras fel att barnen fötts med 
ryggmärgsbråck eller hydrocefalus, och att det 
inte heller är deras fel om deras män och famil-
jer valt att överge dem. För det är inget ovanligt 
scenario, berättar Hidaya Alawi.

-Många kvinnor som får barn med rygg-
märgsbråck eller hyrocefalus blir övergivna av 
sina män. Det finns en kvinna hos oss just nu 
som blivit avvisad av sin man och sin familj. 
Hennes barn har hydrocefalus. Just nu funderar 
vi på hur vi i Asbath ska kunna hjälpa henne när 
hon reser tillbaka.

På landsbygden i Tanzania är det självklart 
att ansvaret för barnen vilar hos mammorna. Vid 
vårt besök befinner sig åtta kvinnor på centret 
tillsammans med sina barn. De har kommit 
hit för att få praktiska kunskaper om hur de 
ska kunna ta hand om sina barn. Men Hidaya 
understryker att vistelsen här till en början ofta 
handlar om något annat.

-Det första är att mammorna ska acceptera 
situationen för dem och deras barn. Många av 
kvinnorna kommer långt härifrån och de reser 
hit ensamma. De saknar kunskap om de utma-
ningar dessa barn står inför.

Hidaya säger att det är vanligt att mammor 
till barn med denna funktionsnedsättning söker 
hjälp hos lokala traditionella helare, eller ”häx-
doktorer,” vilket ofta leder till att barnen dör 
på grund av att de aldrig får den riktiga vård de 
behöver.

Hidaya själv är i dag 39 år gammal och märk-
bart stolt över både verksamheten vid House of 
Hope och sin egen resa. Under vårt samtal pratar 
hon engelska, men går över till swahili när det 
handlar om mer privata saker. Hon vet av egen 
erfarenhet hur svår situationen kan vara för en 
nybliven mamma till ett barn med ryggmärgs-
bråck. Innan hennes dotter Amina föddes hade 

hon gift sig med en man som erbjudit henne en 
väg ut ur en familjesituation som präglades av 
svår fattigdom och där alla hennes bröder satt i 
fängelse. 

Att gifta sig kändes som det enda alternativet. 
Samtidigt var Hidaya redan som ung mycket 
viljestark och ett av kraven hon ställde för att 
gifta sig var att hon skulle få fortsätta att studera 
och få en utbildning. Efter förlossningen var hon 
inte alls lika säker på att livet skulle kunna bli 
som hon hade tänkt sig.

-Nu känner jag mig lycklig över att ha fått 
mitt barn. Men när jag precis hade fått min 
dotter undrade jag om jag någonsin skulle kunna 
nå mina mål. Att ta hand om ett barn med en 
funktionsnedsättning tar mycket tid, säger hon.

Direkt efter förlossningen fick hon inget stöd 
alls av vården.

-När sköterskan såg mitt barn sade hon att 
barnet var onormalt, och visade mig såret på 
hennes rygg. Jag försökte få mer information 
från läkarna, men de svar jag fick gjorde mig 
bara förvirrad.

Något stöd från barnets pappa fick hon 
inte heller. Han hade problem med droger och 
försvann mer eller mindre ur familjens liv. Men 
Hidaya bodde de första åren kvar hos mannens 
familj med sin dotter. Hon tvingades då bo 
tillsammans med en svärmor som menade att 
det var Hidayas fel att flickan hade fötts med 
ryggmärgsbråck.

-Hon förkastade barnet och sa att hon var en 
förbannelse och en olycka för familjen. I min 
släkt finns det ett annat barn som föddes med 
Downs syndrom, så hon sa att det var från min 
familj det kom.

Hemma hos svärföräldrarna brukade Aminas 
farmor låsa dörren till sitt rum, så att barnbarnet 
inte skulle kunna krypa in där.

-När det kom besökare brukade hon säga att 
de inte skulle röra vid min dotter eftersom det 
fanns en risk att hennes ”sjukdom” skulle smitta.

Livet hemma hos svärmodern var plågsamt 
de fyra år det kom att dröja innan hon skiljde sig 
från sin frånvarande man.

-Det var jobbigt, med ständiga bråk. Ibland 
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flyttade jag hem till min familj i ett par veckor, 
men sedan fick jag flytta tillbaka igen. Jag var ju 
trots allt gift, säger hon.

Det är inte ovanligt att barn som föds med 
funktionsnedsättningar i fattiga länder anses ha 
drabbats av en förbannelse, som är ett straff för 
föräldrarnas, och i synnerhet kvinnornas, synder. 
I Hidayas fall trodde hennes egen familj i stället 
att det var svärmodern som hade lagt en förban-
nelse över flickan. De vände sig därför till en 
traditionell helare, en så kallad häxdoktor.

-Men häxdoktorn sa att det inte handlade om 
någon förbannelse, utan att barnet var Guds ska-
pelse. Jag fick stöd av min familj eftersom jag 
grät så mycket. De sa att jag skulle förlita mig 
på att Gud skulle hjälpa barnet.

Tack vare att Hidaya kom i kontakt med en 
organisation kunde hon se till att Amina fick 
vård vid en privat klinik, och där fick även Hi-
daya lära sig hur hon skulle sköta om sin dotter. 
Genom organisationen fick Hidaya även med 
tiden ytterligare utbildning och ett arbete. Hon 
utbildar andra nyblivna mammor om ryggmärgs-
bråck och hydrocefalus. Det är ett arbete hon har 

bedrivit i över tio års tid. Sedan något år tillbaka 
är hon ordförande för Asbath.

Hidaya inleder en ny lektion för de kvinnor 
som för närvarande befinner sig vid centret. 
Kvinnorna slår sig ner med sina barn på två sto-
ra mattor i ett uterum med kaklat golv. Taket ger 
skydd mot det hällregn som kommer plötsligt 
och ersätter det starka solskenet.

-Det är mycket viktigt att ni använder er av 
rent vatten och att ni först tvättar era händer 
noga, säger Hidaya medan hon visar mammorna 
hur de ska hjälpa sina barn med den kateter de 
behöver för att kunna göra sina behov.

Kvinnorna lyssnar uppmärksamt och ställer 
frågor, medan de håller sina barn i famnen eller 
låter dem vila mot någon av de stora kuddar som 
ligger utspridda på mattorna. Den koncentrera-
de stämningen avbryts då och då av skratt när 
någon av kvinnorna inflikar något.

Den hjälp som erbjuds här på centret är unik, 
men föräldraföreningen Asbath har även flera 
lokalföreningar ute i landet som erbjuder utbild-
ning. Organisationen arrangerar även möten med 
myndighetsföreträdare och lokala vårdkliniker, 

Hidaya Alawi 
håller utbildning 
för en grupp 
kvinnor på 
House of Hope.
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för att öka deras kunskap om ryggmärgsbråck 
och hydrocelafus.

-Många läkare och sjuksköterskor har mycket 
dåliga kunskaper, säger Hidaya.

I dag bor Hidaya utan man tillsammans med 
sin dotter och sin yngre son på andra sidan stan, 
vilket innebär en lång bussresa varje dag till 
jobbet.

Det har gått bra för hennes dotter. Amina är 
i dag 18 år och har tack vare Hidayas engage-
mang och kontakter lyckats få en utbildning 
på en privatskola. Nu går hon på gymnasiet 
och drömmer om att komma in på läkarlinjen, 
berättar Hidaya stolt. Amina kan klara det mesta 
på egen hand och känner själv när hon behöver 
gå på toaletten. 

Men långt ifrån alla barn som föds med rygg-
märgsbråck eller hydrocefalus har samma tur 
som Amina – som fått tillgång till både vård och 
en förälder som förstått hennes särskilda behov.

-När ett barn med funktionsnedsättning föds 
läggs skulden ofta på kvinnorna. Ofta tror lokal-
befolkningen att det beror på att modern tidigare 
använt sig av exempelvis p-piller. Men det är 
ännu vanligare att man tror att orsaken är att det 
varit bråk i familjen under graviditeten, eller att 
kvinnan har blivit förhäxad. 

Hidaya glömmer aldrig hur det kändes de för-
sta åren efter att hon blivit mamma till Amina. 
Under den tiden trodde hon att hon själv orsakat 
flickans funktionsnedsättning – genom att ha 
nedkallat en förbannelse eller genom att ha ätit 
fel medicin för sina återkommande magbesvär. 
Det var först när Amina fått hjälp på en riktig 
klinik som Hidaya fick veta att ryggmärgsbråck 
kan bero på folsyrebrist, och att hennes dotters 
tillstånd inte hade något med medicineringen 
eller någon förbannelse att göra.  

-Jag blev så lycklig och tackade Gud när jag 
förstod att det inte var jag som hade orsakat 
problemet. Jag lovade att jag skulle ta hand om 
detta barn, säger Hidaya.

RWaNda
invånare: Cirka 12 miljoner  
på en yta som är mindre än Småland.

Huvudstad: Kigali, ungefär en miljon invånare.

Rwanda är ett av afrikas mest tätbefolkade 
länder.

60 procent av befolkningen är yngre än 25 år. 

En stor majoritet av befolkningen är kristna. 

Medellivslängden är dryga 60 år, något högre 
för kvinnor.

Landet har under det senaste decenniet lyck-
ats minska den snabba befolkningstillväxten 
med hjälp av en ökad tillgång på preventiv-
medel. 

År 2005 födde en rwandisk kvinna i genom-
snitt 5,6 barn. År 2016 hade siffran minskat 
till 4,5 barn. 

En kvinna är i genomsnitt 23 år gammal när 
hon föder sitt första barn.

Mödradödlighet: 290 dödsfall per 100 000 
födslar. På listan över länder där mödradöd-
ligheten är som högst ligger Rwanda på plats 
35 av 184 jämförda länder.

både pojkar och flickor beräknas gå i skolan 
i 11 år.

Läskunnigheten bland män beräknas till  
73 procent, medan siffran för kvinnor är  
68 procent.

Ekonomi: Närmare 90 procent av Rwandas 
befolkning arbetar med jordbruk. Landets 
främsta utländska intäkter kommer från 
turism, kaffe, te och mineraler. Folkmordet 
1994 ledde till att stora delar av befolkningen 
drabbades av fattigdom. Efter folkmordet har 
landet återuppbyggts målmedvetet och eko-
nomin har förbättrats väsentligt. Sedan 2003 
ligger den årliga tillväxten på mellan 7 och 8 
procent. Enligt offentliga uppgifter levde dock 
39 procent av befolkningen fortfarande under 
fattigdomsgränsen 2015. 
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President Paul Kagame styr landet sedan 
sekelskiftet.

(Källa: Landguiden och CIA Factbook)

Rwanda anslöt sig till konventionen för rättig-
heter för personer med funktionsnedsättning 
2008.

Donatilla Kanimba är ordförande och en av 
grundarna till Rwanda Union of the Blind, RUB. 
Synskadades Riksförbund och RUB arbetar till-
sammans för att utbilda, engagera och ge en röst 
åt personer med synskada i Rwanda. Samarbetet 
sker genom MyRight, och syftar även till att 
stärka synskadade personers rättigheter, vilket 
också är ett viktigt mål för RUB:s alla lokalor-
ganisationer i landet.

doNaTiLLa – dEN bLiNda 
fLickaN pÅ fLykT SoM   
bLiviT EN föREbiLd
donatilla kanimba inledde sitt liv med 
de flesta odds emot sig. Hon hade 
tidigt tvingats på flykt från hemlandet 
Rwanda tillsammans med sina föräld-
rar, var blind och dessutom flicka i ett 
samhälle där pojkar alltid står högre 
i rang. i dag är hon 60 år gammal och 
har inte bara lyckats förverkliga det 
mesta hon beslutat sig för på det pri-
vata planet. Hon har dessutom byggt 
upp en organisation som förändrat 
livet för många blinda och synskada-
de rwandier.

Rwandas huvudstad Kigali är oerhört vackert 
belägen, med perfekta asfaltsvägar som slingrar 
sig uppför de många gröna kullar som staden 
är förankrad kring. Klimatet är milt, det mesta 

välordnat och rent och trafiken förhållandevis 
lugn. Utvecklingen har gått framåt snabbt i 
landet och på många sätt ser framtiden ljus ut för 
befolkningen, trots den fruktansvärda närhistoria 
som Rwanda gått igenom. Samtidigt lever fattig-
domen kvar bland stora delar av befolkningen, 
även om den är mindre uppenbar i huvudstaden 
där det numera inte råder brist på vare sig fina 
restauranger eller hippa barer med tillhörande 
pooler på de flottaste hotellen. 

För dem som lever med funktionsnedsätt-
ningar, särskilt kvinnor, återstår dock fortfarande 
mycket att göra.

Så här välordnat var det inte i Kigali när 
Donatilla återvände till födelselandet 1996, bara 
två år efter folkmordet. Då gick det nästan inte 
ens att få tag på en smörgås på något av de fåtal 
kaféer som fanns i staden, berättar hon. Bristen 
på uteliv och restauranger var i det närmaste en 
kulturchock för Donatilla, som vuxit upp och 
formats av den betydligt modernare storstaden 
Nairobi i Kenya.

Det som lockade henne tillbaka var möjlig-
heten att få vara med och bygga upp den orga-
nisation som hon varit med om att grunda från 
sitt dåvarande hem i Kenya, Rwandian Union 
for the Blind, RUB. Organisationen hade bildats 
för att kämpa för alla de blinda och synskadade 
rwandier som på den tiden nästan aldrig förekom 
i offentligheten – förutom i rollen som tiggare.

-När vi startade RUB var det nåt helt nytt i 
Rwanda – en organisation för funktionsnedsatta 
som drevs av personer som själva hade en funk-
tionsnedsättning, säger Donatilla.

Hon och RUB har sedan dess haft en myck-
et viktig roll i arbetet för att förbättra livet för 
blinda och synskadade – genom att bedriva opi-
nionsarbete och erbjuda utbildning åt individer. 
Och genom att få människor att våga sig ut från 
instängdheten i deras hem. Men den första tiden 
handlade det även om rent humanitära insatser 
för RUB.

-Efter folkmordet fanns det många blinda 
som var förvirrade och tvingades överleva på 
egen hand eftersom deras anhöriga hade drivits 
på flykt – eller blivit dödade. Det var fruktans-
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värt. En del av dem hade endast lyckats överleva 
tack vare snälla grannar, berättar Donatilla.

Hon sitter i en läderklädd kontorsstol på 
RBU:s huvudkontor, som ligger i en vacker äld-
re byggnad vid kanten av en frodig dal i centrala 
Kigali. Donatilla utstrålar en självklar pondus, 
talar perfekt engelska och ställer inför intervjun 
skarpa motfrågor för att få förutsättningarna för 
sin medverkan helt klarlagda. 

Blind har hon varit ända sedan hon fick en 
ögonsjukdom som femåring, troligtvis en sjuk-
dom som vanligtvis nästan bara drabbar pojkar, 
säger hon. Även om hon aldrig fått ett tydligt 
svar. Året innan, 1961, hade hennes familj tving-
ats på flykt till grannlandet Burundi undan det 
etniska våld som då brutit ut i Rwanda. Det var 
samma typ av etniska våld, fast mycket värre i 
sin omfattning som 33 år senare skulle rikta värl-
dens blickar mot det lilla landet i östra Afrika. 

I samband med att Donatilla blev blind fick 
hennes föräldrar ett tips om en internatskola i 
närheten av Nairobi som var specialiserad på att 
utbilda blinda och synnedsatta barn. Det ledde 
till att Donatilla återigen fick byta hemland, då 
hon som ensam sexåring flyttade in på den keny-
anska internatskolan.
-Jag hade en otrolig tur som fick möjlighet att 
gå i den skolan. På den tiden fanns det bara tre 
liknande skolor i Kenya och den jag kom in på 
var den äldsta och bästa i landet. Tack vare den 
fick jag en utbildning.

Hon kunde bara resa hem och träffa föräldrarna i 
Burundi en gång varje år, men gick ut med topp-
betyg och fick sedan stipendium för att kunna 
läsa vidare på Nairobis universitet. Det var dock 
ingen enkel resa. Donatilla var den enda blinda 
studenten i sin årskull och universitetet erbjöd 
inga som helst hjälpmedel.

-Med tiden fick jag tack vare en katolsk orga-
nisation hjälp med att få kurslitteraturen uppläst 
högt för mig, men i början fick jag förlita mig 
på läshjälp från andra studenter. I samband med 
tentorna var det upp till mig att söka upp lärarna 
för att påminna dem om att jag också fanns där 
och behövde göra proven. Det fanns inga rutiner 
kring hur det skulle göras, så jag var tvungen 
att på egen hand komma överens med lärarna. 
Ibland fick jag tillgång till en egen skrivmaskin, 
i andra fall fick jag göra proven muntligen. 

Trots svårigheterna lyckades Donatilla nästan 
alltid få toppresultat på tentorna.

-Jag hade en stark vilja och var fast besluten 
att skaffa mig en universitetsutbildning och se-
dan ett jobb. Jag hade ju toppbetyg från tidigare, 
så varför skulle jag inte studera på universitetet?

Så blev det också. Efter ett par olika andra 
anställningar tog sedan engagemanget för funk-
tionsnedsattas rättigheter fart när hon började 
jobba för Kenyan Union for the Blind. 

När den politiska situationen i hemlandet se-
dan till sist hade lugnat ner sig insåg hon att det 
fanns oerhört mycket att göra i den krigshärjade 
nationen. Tillsammans med en annan rwandier 
i exil grundade hon RUB, och 1996 var det så 
dags för Donatilla att resa tillbaka till det land 
hon lämnat redan som fyraåring.

-Då hade även min egen familj flyttat tillbaka. 
Dessutom behövde RUB någon som kunde få 
igång verksamheten och det fick bli jag, säger 
hon.

I dag har RUB 75 lokalavdelningar över hela 
landet och driver dessutom ett utbildningscenter, 
Masaka Resource Center i Kigali. Det ligger en 
kort bilresa utanför staden, i några längor envå-
ningshus i tegel. Miljön är lantlig och centret är 
omgivet av egna odlingar. Sedan starten för 17 
år sedan har närmare 750 synskadade och blinda 

Donatilla 
Kanimba



MyRight/Our solution Inclusion - To face life   41

gått igenom en sex månader lång rehabiliterings-
kurs här, som i många fall har förändrat deras 
liv. På centret får de bland annat lära sig blind-
skrift och jordbruksarbete – men framför allt att 
våga ta för sig på egen hand och inse hur mycket 
de faktiskt klarar av att göra, trots sin funktions-
nedsättning. Även deras närmaste anhöriga får 
hjälp med att förstå deras verkliga kompetenser. 

Att arbeta med att stärka självtilliten är 
särskilt viktigt för de många flickor och kvinnor 
som kommer till centret, understryker Donatilla.

-Kvinnorna har oftast ännu sämre självförtro-
ende än männen. Det hänger samman med hur 
det ser ut i vår kultur, där männen traditionellt 
har övertaget och anses vara familjens överhu-
vud. Pojkar anses mer värda än flickor, och män 
är högre värderade än kvinnor. En kvinna som 
förlorar sin syn, förlorar i praktiken alla rättig-
heter. 

Lite drygt hälften av de som erbjuds utbild-
ning vid centret är flickor och kvinnor. Nästan 
alla som kommer hit är till en början mycket 
försiktiga och avvaktande. Många har levt ett 
liv där deras förmågor aldrig fått möjlighet att 
blomma ut, utan de har i stället fått hjälp med 
det mesta av sina anhöriga. Även när det gäller 
många av de vardagssysslor som de efter bara 
några månader på centret visar sig klara utmärkt 

själva. Här får de kanske för första gången gå ut 
och gå på egen hand.  De allra flesta synskada-
de och blinda behöver till en början bygga upp 
tilltron på sin egen förmåga.

-Med kvinnorna innebär det att vi måste börja 
från grunden, berättar Donatilla.

Men även på lokal nivå arbetar RUB för att 
stärka kvinnor. Det sker genom lokalföreningar-
nas särskilda kvinnokommittéer.

-Där får kvinnor en möjlighet att diskutera 
sina problem. Och om det uppdagas problem 
som de inte kan lösa på egen hand kan de vända 
sig till oss på huvudkontoret, så försöker vi 
hjälpa till.

Ett typiskt exempel är när mannen till en syn-
skadad eller blind kvinna meddelat att han vill 
skaffa sig en till hustru. Det brukar resultera i att 
den första hustrun med tiden blir illa behandlad 
och kanske även utkastad.

-När vi får veta sådant måste vi agera genom 
att ta kontakt med de lokala myndigheterna 
och ställa krav på att den första hustrun ska få 
igenom en skilsmässa, där hon får sin del av de 
gemensamma egendomarna, säger Donatilla.

Ett annat återkommande problem för kvinnor 
är att anhöriga inte anser att en blind familje-
medlem har samma rätt till egendom som andra.
 -Det är ett problem som kvinnor med synned-
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sättningar möter oftare än män, säger Donatilla.
Även om hon för egen del hade lite svårt att 

anpassa sig i Kigali efter att ha levt nästan hela 
sitt liv i exil så trivs hon numera bra i staden 
och har skapat sina egna rötter här efter att på 
egen hand ha uppfostrat fyra syskonbarn. Strax 
efter att Donatilla hade återvänt till Rwanda 
insjuknade och avled hennes syster i cancer och 
efterlämnade fyra barn som var mellan fem och 
femton år gamla. Till en början tog mormodern 
hand om barnen, men Donatilla insåg snart att 
det var en för krävande uppgift för hennes mam-
ma som då var en bit över 70 år gammal.

-Då beslutade jag mig för att flytta in till-
sammans med dem och det blev min uppgift att 
ta hand om barnen. Att uppfostra fyra barn var 
ingen enkel uppgift eftersom jag var helt oförbe-
redd på det. Men det kändes bra också, att vara 
en del av en familj och känna mig värdefull.

Donatilla säger att hon fick ansvaret för 
barnen samtidigt som hon var helt inställd på att 
satsa fullt ut på sitt jobb. Nu blev hon plötsligt 
tvungen att försöka kombinera båda rollerna – 
och samtidigt försörja sex personer i stället för 
bara sig själv. 

-När det blir på det sättet får man göra det 
bästa av det. För min egen del fanns det ingen 
som skulle försörja mig om jag inte gjorde det 
själv eftersom jag inte hade någon man, och 
det fanns ingen annan i min familj som kunde 
försörja mig heller, säger Donatilla.

I dag bor bara det yngsta barnet kvar hemma 
hos henne.

-De andra är vuxna i dag och har flyttat hemi-
från. Två av dem har fått egna barn så nu har jag 
till och med två syskonbarnbarn , säger Donatil-
la och brister ut i ett stort och stolt leende.

Jeanne Uwingeneye 
deltar i rehabilitering på 

Masaka Resource Center.
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REkoMMENdaTioNER TiLL 
REgERiNgEN ocH aNdRa  
bESLuTSfaTTaRE

1] Inkludera ett funktionshinderperspektiv i den 
feministiska utrikespolitiken. 

2] Koppla hållbarhetsmål fem om jämställdhet 
till situationen för kvinnor med funktions-
nedsättning. En inkludering av kvinnor med 
funktionsnedsättning gör Hållbarhetsmål 5 : 
Jämställdhet möjligt. 

3] Fler stater måste driva frågor framåt som rör 
den extra utsatta situationen för kvinnor med 
funktionsnedsättning. Sverige har en unik roll 
med en väletablerad funktionshinderrörelse och 
höga ambitioner när det gäller jämställdhetsfrå-
gor. Sveriges regering kan lyfta dessa frågor i 
många sammanhang där den verkar.

4] Att påverka för en inkludering av kvinnor 
med funktionsnedsättning i världen i framtagan-
det av biståndsstrategier. 

5] Arbeta för en högre representation av kvinnor 
med funktionsnedsättning i den internationella 

kommittén som bevakar implementeringen av 
FNs konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 

6] Att i biståndsbudgeten tydligt påvisar spe-
cifika satsningar på kvinnor och flickor med 
funktionsnedsättning.

7] Arbeta partiöverskridande för att skapa sam-
syn kring frågor som rör kvinnor med funktions-
nedsättning. 

8] Säkerställa att Sverige för en politik, ute i 
världen och på hemmaplan, som motarbetar den 
dubbla diskriminering som kvinnor med funk-
tionsnedsättning ofta möter. 

9] Inkludera funktionshinderorganisationer som 
arbetar med genusperspektiv i utvecklingssam-
arbeten. Något som måste ske på alla nivåer: 
Utformning, implementering och utförande. 

10] Kräv att insatser med svensk utvecklings-
finansiering också används till att bygga och 
utveckla nationella statistikmyndigheter med 
syfte att förbättra statistiken över personer med 
funktionsnedsättning, och i synnerhet kvinnor 
med funktionsnedsättningar.

REkoMMENdaTioNER



44   To face life - Our solution Inclusion/MyRight

11] Att ge ökat stöd till studier och forskning 
på området situationen globalt för kvinnor med 
funktionsnedsättning.

12] Ge Sida i uppdrag att inkludera kvinnor, 
män respektive barn med funktionsnedsättning 
när de mäter insatser och resultat.

13] Ge Sida i uppdrag att kartlägga om svenska 
samarbetspartners har policyer och procedurer 
för anti-diskriminering och inkludering inom 
sina respektive verksamheter. 

14] Ge Sida i uppdrag att beakta hur bidragsta-
gare och samarbetspartners arbetar med att
inkludera funktionshinderperspektivet som 
specifikt rör kvinnor med funktionsnedsättning, 
i insatser.

15] Ge Sida i uppdrag att kartlägga och analyse-
ra hur myndigheten idag arbetar med funktions-
hinderperspektivet som specifikt rör kvinnor i 
det bilaterala, regionala, globala och tematiska 
strategigenomförandet. Detta för att på sikt stär-
ka kunskapen hos handläggare samt utröna hur 
detta perspektiv idag finns med i arbetet, samt 
för att förebygga en aktiv exkludering.

TipSLiSToR TiLL akTiviSTER 
Tips till aktiva inom civilsamhälls- 
organisationer

1] Lär mer om situationen globalt för kvinnor 
med funktionsnedsättning och koppling till de 
globala hållbarhetsmålen, gärna i samarbete med 
flera organisationer och parter. 

2] Lär mer om FNs konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning (UN-
CRPD) och om FNs konvention om att avskaffa 
diskrimineringen mot kvinnor (CDAW). 

3] Bjud in MyRight och dess projektaktiva som 
arbetar med kvinnor i funktionshinderrörelsen 
globalt för att få ökad kunskap och skapa dialog 
kring frågor som rör situationen globalt för kvin-
nor med funktionsnedsättning.

4] Sprid er nyvunna kunskap om den dubble 
diskriminering som ofta riktas mot kvinnor med 
funktionsnedsättning och hur olika aktörer kan 
arbeta aktivt för att motverka att detta perma-
nentas. 

5] Utvärdera och analysera hur er organisation 
kan inkludera kvinnor med funktionsnedsättning 
i er verksamhet. Ta med situationen för kvinnor 
med funktionsnedsättning när ni arbetar för vik-
tiga frågor som demokrati, mänskliga rättigheter 
och sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR). 

6] Driver ni ett internationellt utvecklingspro-
jekt? Beakta då den dubbla diskriminering som 
ofta möter kvinnor med funktionsnedsättning 
och arbeta aktivt med att inkludera dem i er 
verksamhet. Ta med perspektiven vid planering, 
genomförande och uppföljning av partnerskaps-
projekt. 
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7] Gör er verksamhet tillgänglig för alla, inklu-
sive personer med funktionsnedsättning. Skapa 
tillgängliga möten och material. Arbeta långsik-
tigt för strukturer som gynnar mångfald och som 
motverkar diskriminering. 

8] Samarbeta och ha dialog med organisationer 
som arbetar med funktionshinderfrågor och/eller 
genusfrågor. 

9] Säkerställ att alla i er verksamhet får tillgång 
till samma information oberoende av kön.

10] Skapa forum som säkerställer att alla delta-
gare känner sig trygga att delge sina synpunkter. 

11] Hjälp MyRight att förändra världen genom 
att stötta vår verksamhet.

Är du aktiv i en funktionshinderorganisation 
kan ni även bli medlemmar i MyRight och skapa 
egna samarbetsprojekt med partners i låg- och 
medelinkomstländer.  
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