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Från vår ordförande
Alla är vi lika unika och mänskliga rättigheter ska gälla
alla. Vi ska kunna delta i samhällslivet, göra våra egna val,
bestämma över vår tillvaro - oavsett om vi uppfyller
normen om funktionalitet eller inte. Att personer med funktionsnedsättning är en
naturlig del av den mänskliga mångfalden är inte bara självklart, det slås också fast i
FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Under 2015 har Lika Unika fortsatt och intensifierat arbetet för ett samhälle för alla. Det
har varit ett spännande år då vi fortsatt utveckla våra arbetsformer och fortsatt att
ihärdigt påminna om och använda oss av konventionen om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning. Samtidigt kom 2015 att bli ett år som präglats av ökad oro i
vår omvärld, en oro som också återspeglats i nationell politik och i den politiska
debatten. Grupper och behov har ställts mot varandra och rop på snabba lösningar fått
överrösta tankar om hållbarhet och långsiktighet, om det kloka i att göra rätt från
början. När grundvalarna gungar är det extra viktigt att tydligt stå upp för alla människor
likhet i värde och rättigheter.
Lika Unikas Instagram-kampanj där alla som besökte vårt tält i Almedalen erbjöds att
beskriva vad mänskliga rättigheter betyder för dem får exemplifiera vår ambition att
finnas där det händer och att konkretisera vårt budskap på ett sätt som tydliggör att
mänskliga rättigheter angår alla.
I september antogs FNs nya Hållbarhetsmål 2030, en framgång för funktionshinderrörelsen internationellt då funktionshinderperspektivet fått ett helt annat genomslag än i
Milleniemålen, ett arbete som Lika Unika deltagit i såväl nationellt som internationellt.
Vi avrundade 2015 med att under högtidliga former dela ut den nya Lika Unikautmärkelsen till Kicki Nordström. En utmärkelse som skall ges årligen "för en
extraordinär insats för utvecklingen av FN-konventionen om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning (CRPD) i Sverige". Kicki, tidigare styrelseledamot i Lika
Unika och med en bakgrund inom både SRF och FSDB, fick utmärkelsen för sitt
gedigna och värdefulla arbete internationellt vid framtagandet av konventionen.
Med stort tack till Lika Unikas medlemsförbund, styrelse och kansli för året som gått.

Maria Johansson
ordförande för Lika Unika

www.likaunika.org
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Bilder från Lika Unikas verksamhetsår 2015
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Vad är mänskliga rättigheter? Instagramkampanj i Almedalen 2015.

Möten med kulturminister Alice Bah Kunkhe samt funktionshinderdelegationens möte.

Lika Unikas styrelse i september, möte på kansliet samt Peter och Maria i Almedalen.

Lika Unikas utmärkelse går till Kicki Nordström i rött. I panelen Jan-Peter Strömgren,
Lars Lööv, Kicki Nordström och Maria Johansson. MR-dagarna i november.

www.likaunika.org
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Sammanfattning 2015
Den 1 januari 2015 fick Sverige en ny form om bristande tillgänglighet i den svenska
diskrimineringslagen, något vi väntat och kämpat för länge. Signalvärdet i detta är
väldigt viktigt, även om det finns flera undantag som fortfarande måste tas bort. Det var
under 2015 som arbetet med att ta fram en ny strategi för funktionshinderpolitiken efter
2016 tog fart, med möjligheten att äntligen få till ett paradigmskifte ”från patient till
medborgare” i Sverige. I Myndigheten för delaktighets årsredovisning visar man på en
tydlig prioritering att utgå från FN-konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning i det arbetet.
I september 2015 beslutade FN, med svenskt stöd, om en ny agenda för global hållbar
utveckling - FN:s nya mål om hållbar utveckling 2016-2030. Det nya är att det nu finns
inkluderat ett funktionshinderperspektiv i FNs delmål, och att Agenda 2030 också ska
gälla i Sverige. Under hösten tillkännagav regeringen att den nya strategin för
mänskliga rättigheter kommer ut våren 2016. Då kommer regeringen, enligt deras
utsago, att rekommendera riksdagen att ta ansvar för att organisera en oberoende
institution för mänskliga rättigheter.
Lika Unika har prioriterat att aktivt delta som experter i Myndigheten för delaktighets
(MFD) arbete med att lägga förslag till regeringen i juni 2016 gällande nya strategin för
funktionshinderspolitiken. Vi har även deltagit i MFDs 3-åriga projekt om
kommunikation av vår konvention, FN-kommitténs rekommendationer samt
förändringar av en stärkt diskrimineringslagstiftning. År 2019 är det dags igen för
Sverige att rapportera till FN om sitt arbete för konventionen om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning. Lika Unika återkommer då med en alternativ rapportering.

Lika Unikas vision
Lika Unika vill öka respekten för mänskliga rättigheter i svensk politik. Vår
gemensamma erfarenhet är funktionshinder i vardagen. I federationen ser vi på oss
själva som individer med unika förutsättningar och resurser. Frågor som berör över en
miljon människor idag får inte fortsätta räknas som ett särintresse i politiken. Ett
paradigmskifte måste ske i den svenska funktionshinderspolitiken. Det blir ett
perspektivskifte i samhället, från nuvarande patient- och medicinperspektiv till ett
medborgar- och rättighetsperspektiv för personer med funktionsnedsättningar.

www.likaunika.org
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Om Lika Unika, vårt uppdrag
Lika Unikas 6 medlemsförbund är:
 Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB),
 Hörselskadades Riksförbund (HRF),
 Neuroförbundet (tidigare NHR),
 Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU),
 Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), och
 Synskadades Riksförbund (SRF).
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Lika Unikas uppdrag av våra medlemsförbund är att vara en påverkansorganisation
som verkar för att mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning omsätts
i praktiken i Sverige. Vår målgrupp är att nå beslutsfattare.
Vi ska agera och påverka kring ökad delaktighet i samhället för personer med
funktionsnedsättning, med fokus utifrån mänskliga rättigheter och allas lika värde. Lika
Unika ska driva ett opinionsarbete för att förverkliga FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning samt för att åstadkomma värderingsförändringar.
FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning innebär ett
paradigmskifte för vårt samhälle. Den kräver ett nytt synsätt och förhållningssätt att ta
till sig då det nu definitivt handlar att ”gå från patient till medborgare” när det gäller
attityder och synsätt i funktionshinderpolitiken.
Att Sverige ratificerade FN:s konvention rättigheter för personer med
funktionsnedsättning 2008 var starkt bidragande till att federationen Lika Unika
bildades den 16 december 2009 av fem riksförbund, av s.k. syn-, hörsel och
rörelseorganisationer från funktionshinderrörelsen. I maj 2013 utökade Lika Unika med
ännu ett medlemsförbund, med Sveriges Dövas Riksförbund. Sedan 2011 har vi
deltagit (förutom 2012) i regeringens delegation vid FN årliga statspartsmöten i New
York som rådgivare.
Mellan 2009 och 2014 roterade Lika Unikas ordförandeskap mellan
medlemsförbunden, men sedan årsmötet 2014 väljs en arvoderad ordförande:
Tiina Nummi-Södergren SRF
Jan-Peter Strömgren HRF
Agnetha Vikenger RBU
Bengt Olsson Neuroförbundet
Maria Johansson RBU

2009-2010
2010-2012
2012-2014
2014-2015
2015-2016

www.likaunika.org
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Plattformar för påverkansarbetet
Lika Unika har fastställda politiska plattformar som ger oss mandat i vårt
påverkansarbete. Dessa är Banbrytarprogrammet, Plattformen om hjälpmedel, om
Tillgänglighet lönar sig, Plattform LSS samt Inriktningsmålen från Almåsamötet. Under
året har en arbetsgrupp arbetat för att bereda en plattform för skolan samt plattform för
äldrefrågan. Vårt huvudsakliga uppdrag är att upprepande och i alla lägen tala för FNkonventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, mänskliga
rättigheter och rättighetsperspektivet samt ett barn-, jämställdhets- och
funktionshinderperspektiv. Många gånger hamnar vi i ett sammanhang där det handlar
om att få med ett funktionshinder- och rättighetsperspektiv i första hand.

Tre övergripande mål
Lika Unikas verksamhetsplan för 2015 slog fast tre övergripande mål:
1. Lika Unika ska verka för att politiska beslutsfattare ska utgå från FN-konventionen
rättigheter för personer med funktionsnedsättning vid sina politiska beslut.
2. Vi ska påverka de politiska partierna och politiska församlingarna att göra
ställningstaganden med utgångspunkt från Lika Unikas långsiktiga och rättvisepolitiska
plattform.
3. Att verka för att en oberoende MR-institution för mänskliga rättigheter, som främjar
ett tydligt funktionshinderperspektiv, kommer till stånd i Sverige.

Att nå beslutsfattare
Under 2015 har Lika Unika mött och fört dialog med politiska beslutsfattare i en rad
olika sammanhang och på olika sätt. Vi gör många utspel och försöker nå press för
opinionsbildning. Vi arbetar aktivt i sociala media. Vi har personliga kontakter, möten
och prioriterade samråd i regeringen och på myndigheter, vi deltar vid mässor och olika
event. Vi försöker utveckla vårt nätverksarbete. Hemsidan är ett nav i arbetet.
Inför riksdagens allmänna motionstid hade vi kontakt med flera riksdagsledamöter som
också fick underlag med motionstips från Lika Unika. Några av de frågor som togs upp
var om inrättande av en oberoende MR-institution, om arbetsmarknaden för personer
med funktionsnedsättning och om arbetet i Sverige med att förverkliga konventionen
om rättigheter för personer mer funktionsnedsättning.
Från budgetdebatten i riksdagen finns inspel från Lika Unikas underlag som
överlämnas till enskilda ledamöter. Som ett led i arbetet med att uppmärksamma FN:s
granskning av Sverige och FN-kommitténs rekommendationer hade Lika Unika
kontakter med politiker på olika nivåer.
Lika Unika har på olika sätt tagit upp och drivit på i frågan om en oberoende MRinstitution, framförallt utifrån stöd av vår egen konvention artikel 33. Frågan har funnits
lyfts på bloggen, hemsida, i remisser och i underlag till riksdagsledamöter. Frågan har
också tagits upp i regeringens funktionshinderdelegation och i andra sammanhang där
vi haft möjlighet. I april hade en delegation från Lika Unika möjlighet att samtala med
demokratiminister Åsa Regnér Alice Bah-Kuhnke bl.a. om en oberoende MR-institution.

www.likaunika.org
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FNs rekommendationer till Sverige
År 2011 lämnade regeringen in sin första rapport till FN om Sveriges arbete med
mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning utifrån vår konvention.
FN-kommittén granskade rapporten och lämnade efter ett förhör i Geneve i april 2014
ett antal Rekommendationer till Sverige om hur man ska kunna leva upp till
konventionen.
Under 2015 var Lika Unika med om att trycka på att rekommendationerna skulle
översättas till svenska vilket nu är klart. Vi har också engagerat oss i flera processer att
översätta material från FN-kommittén från engelska till svenska med syftet att bevara
kommitténs intentioner med texterna. Vi har även vid otaliga tillfällen krävt att det
behövs en planering och budget för rekommendationerna, vi har haft en viktig roll att
påminna och informera om rekommendationerna på olika nivåer så de inte faller i
glömska. Under hösten 2015 engagerade vi oss i MFD:s regeringsuppdrag om
Kommunikation om konventionen, vilket kommer att pågå till början av 2018. Målet är
att skapa insikt och kunskap om FN-konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning samt informera om Rekommendationerna samt om att bristande
tillgänglighet är en ny form i svensk diskrimineringslag från 1 januari 2015. Lika Unika
är fortfarande mycket kritiska att diskrimineringslagen innehåller allvarliga undantag,
men i stort så har diskrimineringsskyddet blivit starkare genom inlemmandet av den
nya formen för tillgänglighet.

En oberoende MR-institution
Ett av Lika Unikas tre övergripande mål är att verka för en svensk oberoende part som
en institution för mänskliga rättigheter som ska främja, skydda och bevaka mänskliga
rättigheter utifrån alla perspektiv, inklusive funktionshinderperspektivet. För att få ett
större tryck i frågan har vi varit med och etablerat ett nätverk med olika organisationer
från civilsamhället för att gemensamt agera i frågan. Vi har framförallt stöd i
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning artikel 33 som
handlar om en oberoende övervakningsmekanism vilken ska utgå från Parisprinciperna
från 1993. Vi har lyft frågan i alla relevanta sammanhang och fick beskedet under
sommaren 2015 att regeringen nu vill få till en oberoende MR-institution under
riksdagen. Nätverket består av Civil Right Defenders, MR-fonden, Sv FN-förbundet,
RFSL, RFSU, Handikappförbunden, Raul Wallenberg Institutet och Lika Unika.
Nätverket har gjort en gemensam debattartikel i SvD Debatt under hösten 2015.

Almedalen 2015
Lika Unika fanns på plats under årets Almedalsvecka, från söndagen den 28 juni till
torsdagen den 2 juli. Under tre dagar hade vi ett tält med information nära Hamnplan.
Utöver att kansliet och vår ordförande fanns på plats för samtal och dialog om viktiga
frågor ställde också medlemsförbundens ordförande upp och fanns på plats i tältet under
vissa tider. I tältet hade vi en Instagramkampanj om ”Vad är mänskliga rättigheter?”.

www.likaunika.org
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MR-dagarna 2015
I november 2015 deltog vi åter igen på MR-dagarna, den här gången i Göteborg.
Genom att vara på plats kunde vi bidra med många samtal om mänskliga rättigheter
utifrån ett funktionshinderperspektiv. Ofta glöms funktionshinderperspektivet bort
alternativt ställs vi mot andra grupper vilket blir olyckligt. I vår monter fortsatte vi med
vår Instagramkampanj om ”Vad är mänskliga rättigheter?”.
9

Lika Unikas utmärkelse
Lika Unikas utmärkelse delades ut första gången år 2015. Ceremonin hölls på FN:s
dag för mänskliga rättigheter den 10 december kl. 08.00 till 08:45 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Utdelningen sker i samband med ”Deltaktighetsdagen” som
arrangeras av Myndigheten för delaktighet.
Styrelsen kommer att fortsätta att utse en årlig mottagare av utmärkelsen med
utgångspunkt från följande kriterier:
”Lika Unika delar ut en utmärkelse för en extraordinär insats för utvecklingen av FNkonventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) i Sverige.
Utmärkelsen delas ut av Lika Unikas styrelse den 10 december, med start från år 2015.
Genom CRPD har staterna åtagit sig att främja, skydda och garantera mänskliga
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. CRPD innebär när den förverkligas
starkare medborgerliga, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter för personer
med funktionsnedsättning. Konventionen avser att ge personer med
funktionsnedsättning en självklar plats i samhället. Alla kan delta på lika villkor om man
får förutsättningarna.
Pristagaren ska:
• Med en extraordinär insats ha påverkat utvecklingen för CRPD i och för Sverige.
• Personen ska ha verkat för CRPD inom eller utanför funktionshinderrörelsen."

Besök av FNs särskilda rapportör
Vid årsmötet 2015 gästades Lika Unika av Catalina Devandas som är FNs särskilda
rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Hon berättade om sitt
arbete och sina erfarenheter från arbete med FN-konventionen om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning CRPD då hon aktivt deltog i FN:s arbete med att utforma den.
Hennes uppdrag gäller fram till december 2017.

Kanaler och utspel
2015 har Lika Unika fortsatt göra utspel för opinionsbildning. Vår hemsida är vår bas,
under hösten genomgick den en modernisering och blev mobilanpassad. Vi använder
oss mycket av sociala media och pressutskick beroende av sammanhang.

www.likaunika.org
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Här är en lista olika utspel:
Om arbetslivet och sysselsättning
 ”Funktionshindrades kompetens slösas bort”. SVT Opinion 2015-11-23 med
medlemsförbunden.
 Om arbete och sysselsättning 2015-06-10 av Lika Unika.
Om hjälpmedel och anpassning
 "Sätt fart på nya hjälpmedelsutredningen". Nyhet på HejaOlika.se 2015-11-23
om krav från funktionshinderrörelsen på hjälpmedelsutredningen.
Om tillgänglighet
 "Kulturarvet måste bli tillgängligt för alla". Inlägg i Dagens Samhälle 2015-11-30
av Lika Unika, Riksantikvarieämbetet, DHR och Handikappförbunden.
 "Låt alla tal del av konst och kultur." I Dala-demokraten 2015-11-02, en
gemensam artikel med Kulturrådet, Lika Unika, DHR och Handikappförbunden.
 ”Det behövs starkare funktionshinderperspektiv också i flyktingmottagandet”
2015-11-19.
Om en oberoende MR-institution
 "Backar regeringen från ministrarnas löfte?” I SvD Debatt 2015-09-25. Lika
Unika, Civil Rights Defenders, FN-förbundet, Amnesty, Handikappförbunden
och Fonden för mänskliga rättigheter.
Utspel om regeringens budget 2016
 "Budgeten är inte alls så ambitiös som regeringsförklaringen" i Föräldrakraft
2015-09-21.
Om personlig assistans
 "Regeringen stryper den personliga assistansen" i Dagens Samhälle 2015-0923 med Lika Unika, Neuroförbundet samt andra organisationer.

Samråd med strategiska myndigheter
Lika Unika deltar aktivt i ett urval av funktionshinderråd med fokus på övergripande
frågor och utifrån våra plattformar. Vi deltar i regeringens funktionshinderdelegation
och några av de strategiska myndigheternas samråd. För underlag och stöd till våra
representanter i MFDs funktionshinderråd har vi ett etablerat internt nätverk med
representanter från medlemsförbunden. Vi deltar även i olika nätverk för mänskliga
rättigheter och civila samhället och Ideell arena.
Lista på Lika Unikas samrådsplatser:
 Regeringens funktionshindersdelegation (2 platser),
 Myndigheten för Delaktighets funktionshindersråd (2),
 Arbetsförmedlingen (1),
 Rikspolisstyrelsen, Domstolsverket och Brottsoffermyndighetens
funktionshindersråd (3),
 SPSMs nationella intresseråd (3),
 Försäkringskassans samråd (2).

www.likaunika.org
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Föreningsarbetet
Två representanter från varje medlemsförbund ingår i Lika Unikas styrelse –
förbundsordförande som ordinarie ledamot samt en ersättare. Vi har haft sex
styrelsemöten samt 2 telefonsammanträden under året. Den 26 maj 2015 höll vi vårt
årsmöte i Enskede i Stockholm där Urban Fernquist var årsmötesordförande. Catalina
Devandas, FN:s särskilda rapportör för rättigheter för personer med
funktionsnedsättning, höll föredrag inför årsmötet och Maria Johansson valdes som ny
ordförande på 1 år. Vid styrelsemötet den 15 juni valdes Håkan Thomsson och Hanna
Sejlitz till presidiet utöver Maria Johansson, samt som vice ordförande.
Lika Unikas sex medlemsförbund är delaktiga i federationens verksamhet och
utveckling, kansliet har en beredande och verkställande funktion.
Förutom representation i styrelsen finns förbunden med i olika arbetsgrupper, samt
som representanter i nätverket för funktionshinderpolitik, en intern finansieringsgrupp,
samråd, workshops, remissarbete och utredningar. I oktober träffades styrelsen på ett
arbetsmöte till Almåsa för att ta fram gemensamma inriktningsmål att driva gällande
nya nationella strategin för funktionshinderspolitiken efter 2016.
Lika Unika har under 2015 haft en omsättning på ca XX miljoner kronor vilket
finansierats av medlemsavgifter och samarbetsmedel. Vi har en aktiv diskussion om
hur vi ska utveckla vårt arbete framåt samt hitta ytterligare finansiering.

Lika Unikas styrelse 2015-2016
Styrelse från den 27 maj 2014– 26 maj 2015
Ordförande:
Bengt Olsson
Ledamöter:
Pontus Degsell FSDB,
Jan-Peter Strömgren HRF,
Lise Lidbäck Neuroförbundet,
Agnetha Mbuyamba RBU,
Hanna Sejlitz SDR,
Håkan Thomsson SRF.
Ersättare:
Klas Nelfelt FSDB (nyval),
Lars Lindberg HRF/Agneta Österman (nov. 2014)
Gunilla Nilsson Neuroförbundet/Kerstin Kjellin (nov. 2014)
Maria Persdotter RBU,
Henrik Sundqvist SDR,
Victoria Öjefors SRF.

www.likaunika.org
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Revisorer 1 år
Auktoriserad revisor: Ulrika Granholm Dahl PwC
Verksamhetsrevisor: Arne Andersson HRF
Ersättare för auktoriserad revisor: från PwC
Ersättare för verksamhetsrevisor: vakant.
Valberedning 1 år
Sune Wadenheim HRF, sammankallande
Marie Bager Neuroförbundet
Annika Östling SRF
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Styrelse från 26 maj 2015- 24 maj 2016
Ordförande:
Maria Johansson
Ledamöter:
Amanda Lindberg FSDB,
Jan-Peter Strömgren HRF,
Lise Lidbäck Neuroförbundet,
Maria Persdotter RBU,
Hanna Sejlitz SDR,
Håkan Thomsson SRF.
Ersättare:
Klas Nelfelt FSDB,
Agneta Österman HRF,
Kerstin Kjellin Neuroförbundet,
Ronny Kammer RBU,
Henrik Sundqvist SDR,
Victoria Öjefors SRF.
Revisorer 1 år
Auktoriserad revisor: Ulrika Granholm Dahl PwC
Verksamhetsrevisor: Birgitta Tell HRF
Ersättare för auktoriserad revisor: från PwC
Ersättare för verksamhetsrevisor: Arne Andersson HRF
Valberedning 1 år
Sune Wadenheim HRF, sammankallande
Marie Bager Neuroförbundet
Annika Östling SRF
Styrelsen har under 2015 hållit 8 protokollförda sammanträden, inklusive det
konstituerande samt 2 extramöten. Datum: 28 januari, 24 mars, 26 maj (hos SRF i
Enskede, samma dag som årsmötet och konstituerande möte), 15 juni, 3 september,

www.likaunika.org

Lika Unikas verksamhetsberättelse 2015
18 november hos HRF på Gävlegatan 16. Extramöten den 13 januari samt 29 april.
Styrelses arbetsdagar på Almåsa 7-8 oktober.

Kansliet
På kansliet arbetar två personer, dvs. ansvarige federationssekreterare samt en
opinionsbildare. Kansliet har en beredande och verkställande funktion, dvs. skött
påverkansarbetet ofta i samverkan med ordföranden, organiserat
styrelsesammankomster och årsmöte samt samordning av gemensamma externa
kontakter, förfrågningar och strategiska samråd mm. Vår kassaförvaltare Tomas
Marklund från RBU sköter bokföring och bokslut. Under ett halvår hade vi en praktikant
Csilla Gradwohl som arbetade med underlag för MR-arbetet.
Personal:
Lotta Sondell, federationssekreterare (föräldraledig 15 september 2014-14 september
2015).
Lotta Göller, vik. federationssekreterare (den 7 oktober 2014-15 september 2015).
Peter Andersson opinionsbildare.

Bild: Lotta Sondell, Lotta Göller och Peter Andersson.

Intern förankring
Lika Unikas kansli med två personal har en beredande och verkställande funktion. Vårt
uppdrag från medlemsförbunden förankras genom en årsplan fastställd av årsmötet
varje år. Verksamhetsplanen fastställs av styrelsen i november. En löpande diskussion
förs i styrelsen, kring utvalda utvecklingsfrågor organiserar vi interna arbetsgrupper
med representanter från medlemsförbunden för att få en bred förankring. Vi har ett fast
Nätverk som löpande arbetar som experter i funktionshinderfrågor, de har träffats 4
gånger under 2015.
Utöver det har vi haft en grupp som sett över Banbrytarprogrammet, en
Finansieringsgrupp, representanter som engagerat sig i statsbidraget i samverkan med
Handikappförbunden, en grupp om medlemskriterier samt en Skolplattformsgrupp.
Finansieringsgruppen har gjort en inventering över nya finansieringsmöjligheter.

www.likaunika.org

13

Lika Unikas verksamhetsberättelse 2015

Sammanfattning av verksamheten 2015
 Under 2015 har Lika Unika arbetat aktivt med att påverka den övergripande
funktionshinderpolitiken för genomgripande strukturella förändringar gällande att
behovet av ett paradigmskifte av fokus ”från patient till medborgare”. Det har även
handlat om vikten av att göra rätt från början, lika över landet, ledningens ansvar,
mänskliga rättigheter och funktionshinderperspektivet som utgångspunkt i politiken,
att belysa alla människor som resurser mm. Fokus har varit på den nuvarande
Funktionshinder-strategi 2011-2016 men framförallt på regeringens kommande
funktionshinderspolitiska arbete fr.o.m. 2017.
 Lika Unika har deltagit i 2 projekt som initierats av Myndigheten för Delaktighet
2015 (1 år), dvs. Ny struktur för genomförande, uppföljning och inriktning av
funktionshinderpolitiken, samt Kommunikationssatsningen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning (3 år).
 Vi har fokuserat oss utifrån FN-kommitténs kritik och rekommendationer av
Sveriges genomförande av FN-konventionen rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Vi har påtalat bristen i att det inte finns en planering och
budget gällande att tillmötesgå FN-kommitténs rekommendationer.
 Vi lämnade in två större skrivelser vid årsskiftet 2015/2016, dvs. ”Synpunkter från
Lika Unika om struktur för genomförande, uppföljning och inriktning av
funktionshinderpolitiken” till Myndigheten för Delaktighet, samt ”Synpunkter med
anledning av aviserad skrivelse om arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige” till
Kulturdepartementet.
 Vi har engagerat oss i en alternativrapport för kvinnokonventionen CEDAW för
funktionshinderperspektivet inför FNs förhör av Sverige i februari 2016.
 Vid årsskiftet lämnade vi in ett remissvar till Finansdepartementet gällande ”Får vi
det bättre? Om mått på livskvalitet (SOU 2015:56)”.
 Lika Unika bidrog med skriftliga synpunkter till regeringens nationella
reformprogram 2015 inom ramen för EUs tillväxtstrategi. I ett särskilt bidrag om
civilsamhällets arbete fanns en presentation av Lika Unika med ett fokus på
politiken om arbete och sysselsättning.
 Vi har gjort ett 20-tal olika utspel om en oberoende MR-institution, Arbete och
sysselsättning, Tillgänglighet, Tillgänglighet under asyltid, samt regeringens budget
2016. Vi utgår plattformar fastslagna av styrelsen.
 Vi har haft ett aktivt påverkansarbete riktat mot beslutsfattare bl.a. genom sociala
medier, direkta kontakter, seminarium, Almedalsveckan mm.
 Vi har moderniserat hemsidan med ny layout samt till ett mobilanpassat format.
 Under 2015 deltog vi i initieringen av ett nätverk för en oberoende MR-institution,
nätverket består av Civil Right Defenders, MR-fonden, Sv FN-förbundet, RFSL,
RFSU, Handikappförbunden och Lika Unika. Nätverket har gjort en gemensam
debattartikel i SvD Debatt under 2015.
 I juni deltog Lika Unika som rådgivare i funktionshinderfrågor i den svenska
delegationen till FN:s 8:e statspartsmöte om FN-konventionen rättigheter för
personer med funktionsnedsättning (CRPD).
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 Lika Unika har deltagit i regeringens funktionshindersdelegation samt Myndigheten
för delaktighets funktionshindersråd, samt deltagit i flera strategiskt utvalda samråd.
 Vi har deltagit i flera nätverk för mänskliga rättigheter hos regeringskansliet och
Svenska FN-förbundet. Under MR-dagarna i Göteborg har vi fört samtal om vikten
av en MR-institution samt behovet av MR-utbildning för t.ex. statsanställda och
kommunpolitiker osv.
 Vi har flera aktiva interna arbetsgrupper om olika frågor med representanter från
medlemsförbunden.
 Styrelsen har haft 6 styrelsemöten samt under året samt gemensamma
arbetsdagar för styrelsen på Almåsa i oktober. Årsmötet hölls den 26 maj 2015.
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