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Konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning (CRPD) 

FN:s Generalförsamling antog konventionen 13 dec 2006.  
Sverige undertecknar konventionen 30 mars 2007 och tillsätter en 
utredning om svenska lagar följer konventionens innehåll.   
 
Utredningen blir klar i mars 2008 och konstaterar att det finns luckor i 
svensk lagstiftning. 
 
Handikappförbunden pekar framförallt på behovet av en oberoende MR-
institution för övervakning. 
 



Sverige ratificerar konventionen 

Sveriges riksdag beslutade 13 november 2008 att ratificera konventionen 
och tilläggsprotokollet, utan att göra andra lagändringar. 
 
Konventionen blir gällande i Sverige, men har inte status som gällande 
lag. Den går inte att åberopa i domstol. (konventionskonform tolkning) 
 
Handikappförbunden startar projektet Agenda 50, som tar fram 
informationsmaterialet ”Lär känna konventionen”, som sprids lokalt av 
utbildade ”ambassadörer”.  
 

 



Sverige rapporterar till FN 

I januari 2011 rapporterar Sverige för första gången till FN:s 
övervakningskommitté om hur konventionen efterlevs. 
 
Inom ramen för projektet Agenda 50 har vi arbetat parallellt med en 
alternativrapport som vi överlämnar till övervakningskommittén.  
I rapporten har vi granskat svensk lag, lämnat vår bild av efterlevnaden 
och ger också rekommendationer till regeringen. 
 

 



Generella slutsatser: 
 
• Bra lagar i Sverige, men de följs 

inte alltid 
 

• Brist på konventionskonform 
tolkning 
 

• Brist på effektiva rättsmedel 



Sverige granskas av övervakningskommittén 

I september 2013 håller övervakningskommittén ett förberedande möte i 
Geneve inför granskningen av Sverige. Man upprättar en ”List of issues” 
med en rad frågor till den svenska regeringen, som besvarar frågorna i 
december. 
 
Handikappförbunden möter övervakningskommittén i Geneve och 
lämnar också synpunkter på regeringens svar i december. 
 

 



Förhöret av Sverige 

Den 31 mars - 1 april 2014 hålls själva förhöret av Sverige i Geneve. 
Den 11 april kommer Övervakningskommittén med sina synpunkter. 
 
Handikappförbunden träffade åter övervakningskommittén i Geneve, och 
anordnade också ett ”side event”. 
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6 år med konventionen - återstående utmaningar 

Kunskapen om konventionen är fortfarande låg. 
 
Individens möjligheter att hävda sina rättigheter juridiskt behöver stärkas. 
 
Övervakningen av konventionen är fortfarande oklar. 
 
Intressant diskussion om uttolkningen av artikel 4:3.  
”Konventionsstaterna ska samråda med och aktivt involvera personer med 
funktionsnedsättning genom de organisationer som företräder dem…” 

 


