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ET FUNKSJONSHEMMET 
DEMOKRATI?
#FunksjonshemmetDemokrati

Å kunne delta i demokratiet på lik linje med andre innbyggere 
er en viktig rettighet og mulighet for funksjonshemmede. 



Fakta om tilgjengelighet 
og inkludering:

- Kun 7% av inngangspartier til 
off entlig bygg er tilgjengelige for 
mennesker med nedsatt bevegelighet
- I en undersøkelse IK-bygg sendte ut har 
37,9% av kommunene universell ut-
forming som en del av kommuneplanen 
- Tilsyn utført av Difi  viser at de 
politiske partienes nettsider ikke 
oppfyller krav om universell utforming 
i Likestillings- og diskrimineringsloven
- Norsk lovgivning og praksis sikrer 
ikke alltid stemmeretten for alle og 
hemmelige valg
- Partienes holdninger til medborger-
skap og aktiv deltagelse fra personer 
med funksjonsnedsettelser er preget 
mer av velvilje enn av tiltak og strategi

Fra sivilt samfunn sin alternativ-
rapport til CRPD:

- Funksjonshemmede er under-
representert i norsk politikk
- I kommunale råd for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne er litt 
over 1% av medlemmene under 25 år
- En rekke kommunestyresaler og 
rådhus er ikke universelt utformet
- Saksdokumenter blir ikke gjort 
tilgjengelig for svaksynte og blinde 
politikere
- Utilstrekkelige transportordninger/
støtteordninger vanskeliggjør deltakel-
se i det politiske liv og i valg
- Papirbasert valg fratar sterkt syns-
hemmede mulighet for å stemme 
hemmelig, og 40% oppgir at de ikke 
har stemt hemmelig

Deltagelse i demokratiet handler om å være valgbar, ha verv, samt 
tilrettelegging og assistanse for å bruke stemmeretten sin. Det handler 
om å melde seg på i demokratiet, og å ha mulighet. FFO ønsker at 
demokratiet skal inkludere funksjonshemmede på lik linje med andre.

Et demokrati for funksjonshemmede eller 
et funksjonshemmet demokrati?

Les mer om dette, og FFOs oppfordringer 
til partier og kommuner på ff o.no

Artikkel 29 i FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
(CRPD) handler om deltakelse i det politiske og off entlige liv.
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