
 Vi bryter isoleringen, 

 förändrar attityder & 

 minskar fattigdomen 
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MyRight är den svenska 
funktionshinderrörelsens 
organisation för internationellt 
utvecklingssamarbete. Sedan 1981 
har vi arbetat för att personer med 
funktionsnedsättningar runt om i 
världen ska få ökad tillgång till sina 
rättigheter och kunna leva 
självständigt, fria från fattigdom, i 
inkluderande samhällen. 

VI BRYTER ISOLERINGEN 

P ersoner med funktions
nedsättning tillhör de mest 
marginaliserade grupperna i 

samhället och förnekas ofta sina 
mänskliga rättigheter. 

MyRight arbetar för att varje männ
iska ska ha makt och inflytande i sitt 
eget liv och kunna vara delaktig och 
påverka det samhälle hon lever i. 
MyRights utvecklingssamarbete sker i 
partnerskap mellan svenska funktions
hinderorganisationer och funktionshin
derorganisationer i våra verksamhets
länder. 

Organisationerna bryter den isole
ring som många lever i. Personer med 
funktionsnedsättning ges möjlighet 

Tillsammans är vi starka!

att träffa andra i liknande situationer, utbyta 
erfarenheter och stärka varandra. 

Med ökad kunskap och starka organisationer 
kan personer med funktionsnedsättning göra 
sina röster hörda och delta i samhället. 

VI FÖRÄNDRAR ATTITYDER 

Den diskriminering som personer med funk
tionsnedsättning möter beror ofta på fördomar, 
stigman, negativa attityder eller på politisk 
ovilja att prioritera eller lägga resurser personer 
med funktionsnedsättning. Inte sällan beror 
diskrimineringen på okunskap hos omgiv
ningen. I många länder är det inte ovanligt att 
okunnighet om funktionsnedsättningar leder 
till att det uppstår myter.

MyRight arbetar för ökad tillgänglighet och 
ökad inkludering av personer med funktions
nedsättning. Vi ger stöd till organisationers 
arbete med att sprida kunskap och påverka och 
kräva ansvar från beslutsfattare, myndigheter 
och stater. 

VI MINSKAR FATTIGDOMEN 

Överallt i världen hör människor med funk
tionsnedsättning till de som löper störst risk 
att bli fattiga. Och överallt i världen löper 
fattiga människor störst risk att få funktions
nedsättningar. Fattigdomen hindrar människor 
från att ställa krav som ger dem tillgång till 
vård, hjälpmedel, utbildning, sysselsättning och 
delaktighet. 

Ett inkluderande samhälle är ett effektivt sätt 
att minska fattigdomen. 

Vi är inte längre  
objekt, vi är förändrings-

aktörer i såväl våra liv 
som i samhället.

/Projektdeltagare

VÄRLDENS  
STÖRSTA MINORITET

Källor: WHO, UNESCO, UNICEF, Världsbanken

15%
15 procent av världens befolkning 
lever med funktionsnedsättning.

80%
80 procent av dem som lever med 
funktionsnedsättning bor i utveck-
lingsländer.

1 av 3 barn med 
funktionsnedsättningar i världen 
går inte ut grundskolan. Många 
barn med funktionsnedsättning 
göms av sina föräldrar för att de 
vill skydda dem, andra kan inte 
tillgodogöra sig undervisning på 
grund av otillgängliga skolor och 
undervisningsmetoder.

1 av 5 kvinnor i världen lever med 
funktionsnedsättning (samma siffra 
för män är 1 av 8). Kvinnor med 
funktionsnedsättning riskerar att 
diskrimineras både på grund av sitt 
kön och sin funktionsnedsättning.



Stöd MyRight!
Att stödja MyRights arbete med en gåva betyder att 
du är med och kämpar för att minska fattigdomen 
och stärka de mänskliga rättigheterna för personer 

med funktionsnedsättningar.

Bli månadsgivare på www.myright.se
Swisha din gåva till: 123 900 11 08

Plusgiro: 90 01 10-8
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