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KONVENTIONEN OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 
FÖR MÄNNISKOR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
 

Agenda 50, ett verktyg för mänskliga rättigheter för perso-
ner med funktionsnedsättning. 

 

I december 2006 antog FN en konvention om mänskliga rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning.  

13 november 2008 antog Sveriges riksdag konventionen. 

En stat som antagit konventionen ansvarar för att rättigheterna genomförs 

på alla samhällsområden. Konventionen gäller nationellt, regionalt, i 

landstingen och i alla kommunerna. 

 

Syfte 

 

Konventionens syfte och begreppet människor med funktionsnedsättning. 

I förordet och i artikel 1, slås fast att syftet med konventionen är att se till 

att människor med funktionsnedsättning får full och lika tillgång till sina 

mänskliga rättigheter. Konventionen ger således inte några nya rättighe-

ter. Den tydliggör vad redan befintliga rättigheter innebär i förhållande till 

människor med funktionsnedsättning. 

Personer med funktionsnedsättning innefattar bland annat personer med 

varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsned-

sättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motsvara deras fulla och 

verkliga deltagande i samhället som alla andra. 

Om man följer svensk lagstiftning och rättspraxis så innebär det att alla 

grupper som ingår i den svenska handikapprörelsen omfattas av konven-

tionen. 
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Konventionen 

 

– Identifierar och förtydligar att mänskliga rättigheter även omfattar män-

niskor med funktionsnedsättning. 

– Gör att var och en kan se vilka rättigheter som finns. 

– Lägger fast samhällets ansvar för att mänskliga rättigheter ska förverk-

ligas för människor med funktionsnedsättning. 

– Ger handikapprörelsen rätt att vara delaktig i beslutsfattande som rör 

människor med funktionsnedsättning och rätt att delta fullt ut i övervak-

ningen av hur konventionen efterlevs. 

 

Mänskliga rättigheter är en minimistandard för vilka rättigheter som gäll-

er alla. De bygger på nedanstående grundläggande principer: 

En stat som antagit konventionen har också ansvar för att rättigheterna 

förverkligas. 

Varje rättighet för individen är en skyldighet för staten. 

Alla människors behov är lika viktiga och måste ligga till grund för hur 

ett samhälle utformas.  

Alla resurser måste användas på ett sådant sätt att varje individ för lika 

möjligheter att delta i samhället. Detta gäller oavsett: 

Ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, natio-

nellt eller socialt ursprung, sexuell läggning, funktionsnedsättning, egen-

dom, börd eller ställning i övrigt. 

 

De mänskliga rättigheterna är universella 

 

Konventionen är ett juridiskt bindande dokument för staten som ratificerat 

dem, det vill säga undertecknat och åtagit sig att följa dem.  

Landets lagstiftning ska stämma med de krav som en konvention ställer. 

Detsamma gäller hur lagarna tillämpas. Annars begår landet konventions-

brott. 

 

Konventionens innehåll 

 

Konventionen börjar med ett förord som följs av 50 st artiklar. 

Cirka hälften innehåller rättigheter. En stor del av artiklarna innehåller 

procedurregler. De beskriver praktiska frågor om hur och när konventio-

nen träder ikraft och om hur övervakningen av efterlevnaden av konven-

tionen ska gå till osv. 

 

Artiklarna 

 

art 1-4 beskriver grundläggande principer. 

art 5-30 är rättighetsartiklar. 
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art 31-50 är procedurregler. De reglerar hur genomförande, uppföljning 

och övervakning av konventionen ska gå till. 

 

Några hemsidor där mer information kan ges: 

Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige. 

www.mrdelegationen.se 

 

European disability forum 

www.edf-feph.org 

 

Forum kvinnor och funktionshinder 

www.kvinnor-funktionshinder.se 

 

Handikappförbundens samarbetsorgan  

www.hso.se 

 

Regeringens sida om de mänskliga rättigheterna 

www.manskligarattigheter.gov.se 

 

Svenska kommittén för rehabilation international 

www.sveri-se 

 

United nations enable 

www.un.org/disabilities 

 

Handisam - Myndigheten för handikappolitisk samordning 

www.handisam.se 

 

Sveriges kommuner och landsting 

www.skl.se 

 

Synskadades riksförbund 

www.srf.nu 

 

Diskrimineringsombudsmannen 

www.do.se 

 

 

Sören Norman 

Tillgänglighetsrådgivare 
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