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Lika Unika ansluter till FöRs yttrande
Lika Unika vill härmed ansluta till yttrandet som förbundet FöR delaktighet och
jämlikhet lämnat över rubricerade rapport.

Lika Unika anför dessutom följande
Lika Unika vill påminna näringsdepartementet och regeringen om Sveriges
åtaganden utifrån CRPD, FN-konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning, vilken Sverige ratificerat och som gäller i Sverige sedan 14
januari 2009.
Konventionen ger inte några nya rättigheter utan stadgar vad staterna behöver göra
för att också de mänskliga rättigheterna ska komma personer med
funktionsnedsättning till del.
I artikel 3 anges de så kallade allmänna principerna som skall genomsyra hela
konventionen, en av dessa allmänna principer är just tillgänglighet.
Sverige hade sitt första förhör i Genève (31 mars-1 april 2014). Med det som
utgångspunkt sände FN-kommittén i maj 2014 sina observationer och
rekommendationer till den svenska regeringen och följande framgår angående
just tillgänglihet:
Tillgänglighet (art. 9)
25. Kommittén uttrycker oro över att regler som gäller tillgänglighet i byggnader inte följs,
och noterar att offentlig upphandling inte används för att till fullo främja tillgänglighet.
26. Kommittén rekommenderar att konventionsstaten säkerställer att kommuner och
lokala myndigheter uppmärksammar principen om tillgänglighet i syfte att anpassa
relevanta lokala och regionala regelverk, t.ex. byggregler och lokala byggnadsordningar i
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enlighet med artikel 9. Kommittén rekommenderar vidare att kommunerna och de lokala
myndigheterna har nödvändiga medel och vägledning för att följa upp, utvärdera och
säkra full tillgänglighet till byggnader samt att behoven av skälig anpassning för personer
med funktionsnedsättning på lämpligt sätt integreras i den kommunala planeringen.
Kommittén rekommenderar konventionsstaten vidare att krav på tillgänglighet
inkluderas systematiskt i alla avtal om offentliga upphandlingar.
Vi vill från Lika Unika dessutom avslutningsvis påminna om att konventionen säger
att alla nya riktlinjger som antas skall utgå från Universell utformning och att
regeringen precis tillsatt en utredning om hur Sverige skall kunna leva upp till detta
åtagande.
Ett samhälle utformat utifrån att ingen skall utestängas genom otillgänglighet är
dessutom en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling, något som också
konstateras i Agenda 2030.
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Om Lika Unika
Lika Unika är en federation som vill öka respekten för mänskliga rättigheter i svensk
politik, att alla ska få delta och bidra i samhället. Vår vision är att alla människor ska
ses som de resurser de är. Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter för personer
med funktionsnedsättning, i olika sammanhang utifrån mänskliga rättigheter och ett
funktionshinderperspektiv.
Medlemsorganisationer:
- Förbundet Sveriges Dövblinda
- Hörselskadades Riksförbund
- Neuroförbundet
- Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
- Synskadades Riksförbund
- Sveriges Dövas Riksförbund
Kontaktuppgifter Lika Unika:
Handläggare: Peter Andersson Lika Unika
Telefon: 070-768 27 86, e-post: peter.andersson@likaunika.org
E-post: info@likaunika.org
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