
VN/8051/2019 

Inlämnat via e-tjänsten utlåtande.fi 31.8.2022 

 

FDUV är en riksomfattande intresseorganisation som arbetar för svenskspråkiga personer 

med intellektuell eller liknande funktionsnedsättning och deras närstående. Förbundet 

representeras av tio lokalföreningar samt riksföreningen för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning Steg för Steg. FDUV har ca 2850 medlemmar, men betjänar närmare 

5000 personer runt om i Svenskfinland.  

 

FDUV arbetar för mänskliga rättigheter och framför allt för att personer med intellektuell 

funktionsnedsättning och deras anhöriga får sin röst hörd och är delaktiga i samhället. 

FN:s funktionshinderkonvention för personer med funktionsnedsättning är en viktig 

utgångspunkt i vårt arbete. 

 

Allmänna kommentarer: 

1) FDUV understöder en gemensam demokratipolitik som främjar de politiska och 

medborgerliga rättigheterna i Finland. En gemensam demokratipolitik förutsätter 

långsiktiga åtgärder samt samarbete mellan olika förvaltningsområden och civilsamhället. 

 

2) FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning (CRPD) bör uppmärksammas i 

principbeslutet. 

 

I inledningen på s.7 nämns att internationella konventioner ställer krav på Finland när 

det gäller demokrati och hörande av medborgarna. Flera internationella konventioner 

nämns, men inte FN:s funktionshinderkonvention. Finland ratificerade konventionen 2016 

och den är därmed gällande lag i Finland. Konventionen befäster fulla och lika mänskliga 

rättigheter och grundläggande friheter för personer med funktionsnedsättning. De ska få 



dessa rättigheter och friheter tillgodosedda fullt ut utan diskriminering. Därför är det 

viktigt att principbeslutet svarar på de förpliktelser som FN:s funktionshinderkonvention 

ställer på Finland.  

 

3) Principbeslutet bör stödja de medborgerliga och politiska rättigheterna för personer 

med funktionsnedsättning.  

 

WHO uppskattar att omkring 15 % av världens befolkning har en funktionsnedsättning. 

Fastän personer med funktionsnedsättning är en betydande minoritet i samhället har de 

ofta svårt att få sin röst hörd. I principbeslutets riktlinjer specificeras åtgärder särskilt 

för unga och invandrare. Även personer i en sårbar situation nämns på flera ställen. 

Personer i en sårbar situation definieras i en fotnot på s.26 som barn, äldre, minoriteter, 

personer med funktionsnedsättning, sjuka, marginaliserade personer, personer utanför 

arbete och studier, fångar och, brottsoffer etc. Det här är frågan om en väldigt 

heterogen grupp med olika behov. Även behoven bland personer med 

funktionsnedsättning kan vara varierande. För att principbeslutets åtgärder ska vara 

genomslagskraftiga och resultatrika skulle det vara viktigt att riktlinjerna tydligare 

specificerar vilka personer som är i en sårbar situation och vidare även definiera deras 

behov av demokratifrämjande åtgärder. Dessutom kunde principbeslutet ta fasta vid de 

utmaningar som personer som hör till en dubbelminoritet möter i samhället. 

 

Till exempel personer med intellektuell funktionsnedsättning är ofta beroende av hjälp 

och stöd av andra personer livet ut. De kan behöva mer tid att förstå, lära sig nya saker 

och uttrycka sina tankar och känslor. Vad de kan lära sig beror på vilket stöd de får och 

vilken grad av funktionsnedsättning de har. Med tanke på medborgerliga fri- och 

rättigheter är det för personer med intellektuell funktionsnedsättning bland annat viktigt 

att de får anpassad information och utbildning samt att det finns fungerande strukturer 

som ger hjälp och stöd i olika livssituationer. 

 

4) Finlands svenskspråkiga minoritet kunde uppmärksammas. 

 

FDUV arbetar för att alla ska bemötas med förståelse och respekt, också på sitt eget 

modersmål svenska. Principbeslutet kunde även uppmärksamma den nationella 

svenskspråkiga minoriteten. Enligt Språkbarometern 2020 upplever en större andel av de 

finskspråkiga jämfört med de svenskspråkiga att deras påverkningsmöjligheter i 

språkfrågor är goda. Överlag upplevs möjligheterna att påverka språkfrågor som dåliga. 

 

 

 



• 

• 

• 

• 

 

I riktlinje 1.4 om främjande av valdeltagande nämns att valdeltagande bland invandrare 

och personer i en sårbar situation ska främjas. FDUV vill särskilt poängtera att 

valdeltagande bland personer med funktionsnedsättning är lägre än hos den övriga 

befolkningen, vilket skulle vara viktigt att uppmärksamma i principbeslutet. Sveriges 

statistikmyndighet genomförde 2019 en valdeltagarundersökning gällande de allmänna 

valen 2018. Enligt undersökningen var valdeltagandet bland personer med 

funktionsnedsättning sex procentenheter lägre än hos den övriga befolkningen. 

Valdeltagandet skilde sig även mellan olika funktionshindergrupper (Källa: 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/allmanna-

val/allmanna-val-valdeltagandeundersokningen/pong/statistiknyhet/allmanna-val-

valdeltagandeundersokningen-2018/).  

 

Københavns Universitet och Institut for Menneskerettigheder genomförde en 

valdeltagarundersökning bland annat för det danska folketingsvalet 2019. I 

undersökningen konstaterades att valdeltagandet för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning var betydligt mycket lägre än hos den övriga befolkningen 

(https://menneskeret.dk/nyheder/borgere-handicap-stemmer-mindre). Även i Finland 

kunde det vara ändamålsenligt att sammanställa forskning kring röstningsbeteende hos 

personer med intellektuell funktionsnedsättning för att kunna åtgärda möjliga hinder för 

politiskt deltagande. 

 

För att åtgärderna i riktlinje 1 ska vara möjliga att förverkliga i praktiken är det viktigt 

att identifiera de barriärer som hämmar möjligheterna till demokratiskt deltagande i 

samhället. För många med funktionsnedsättning är det viktigt med tillgängliga lösningar 

när det gäller förhandsröstning och röstning på valdagen. Tillgänglighet borde därför 

beaktas i principbeslutet. 

 

I riktlinje 1.4 nämns även ”Resursseja suunnataan viestintään ja entistä selkeämpään 

tietoon vaaleista”. Riktlinjen kunde kompletteras ytterligare med omnämnande av 

information på lätt språk på båda nationalspråken. Vi vill vidare poängtera att klarspråk 



och lätt språk inte är samma sak. Lätt språk riktar sig till människor som har svårt att 

läsa och/eller förstå allmänspråk. Klarspråk däremot avser oftast myndighetstexter som 

är skrivna på enkelt och begripligt språk och riktar sig till hela befolkningen. Lätt språk 

är enklare än klarspråk och riktar sig till personer som har svårt att läsa eller förstå.  

 

Särskilt för personer med intellektuell funktionsnedsättning är det viktigt med tillgång till 

information om Finlands val och sina rättigheter på lätt språk. Till målgruppen för lätt 

språk hör även personer med inlärningssvårigheter, demens eller afasi, dyslektiker, ovana 

läsare och läsare med ett annat modersmål, till exempel invandrare som håller på och lär 

sig språket. Uppskattningsvis 11–14 procent av Finlands befolkning (650 000–750 000 

personer) är i behov av lätt språk för att kunna tillgodogöra sig information (Selkokielen 

tarvearvio, Selkokeskus 2019).  

 

För personer med intellektuell funktionsnedsättning spelar särskilt individuella 

stödinsatser och närkretsen en stor roll med tanke på demokratisk delaktighet. Även 

anhöriga och personal behöver information om hur de kan stöda personens 

självbestämmande. 

 

FDUV håller med VANEs utlåtande om att resurser borde öronmärkas för att partierna i 

högre grad inkluderar personer med funktionsnedsättning i sitt politiska arbete. 

 

• 

• 

• 

• 

För att olika delaktighetssystem ska fungera i praktiken behöver det reserveras 

tillräckligt med resurser för deras arbete. Vi vill även poängtera att delaktighetssystemen 

behöver fungera på de båda nationalspråken.  

 



Vi behöver stärka de lokala delaktighetssystemen genom att säkerställa att de har 

tillräckligt med resurser och information om sina uppdrag. Till exempel  varierar 

verksamhetsförutsättningarna för kommunernas funktionshinderråd stort mellan 

kommunerna.  

 

Även de nya välfärdsområdenas nationalspråksnämnder kunde nämnas i principbeslutet. 

Nämnderna ska övervaka att de språkliga rättigheterna uppfylls för minoriteten och ska 

bland annat utreda, bedöma och fastställa behovet av tjänster som tillhandahålls på 

minoritetsspråket. Dessa behöver tillräckligt med resurser för att utföra sitt uppdrag. 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Det är viktigt att utbildningsmaterialen även produceras på lätt språk och att de når 

själva målgruppen för lätt språk, men även anhöriga och personal. Det råder stor brist på 

anpassade läromedel på svenska i Finland, vilket betydligt försvårar genomförande av 

denna typ av demokratiutbildning. Denna typ av läromedel kan heller inte köpas in från 

andra nordiska länder, eftersom de specifikt berör den finska rättsstaten och det finska 

samhällets uppbyggnad. Tillräckliga resurser bör reserveras för att producera denna typ 

av utbildningsmaterial och läromedel. Det är även viktigt att involvera personer med 



funktionsnedsättning i utbildningsverksamheten och ge dem möjlighet att dela med sig 

till andra om sina erfarenheter, till exempel genom erfarenhetsexperter. 

 

• 

• 

• 

 

Det är viktigt att lagstiftningsprocesser är öppna, tillgängliga och transparenta. Enligt 

FN:s funktionshinderkonvention ska personer med funktionsnedsättning involveras i 

beslutsfattande processer angående frågor som berör dem, genom de organisationer som 

företräder dem. FDUV vill vidare betona vikten av att central lagstiftning och 

styrdokument även översätts till svenska så att de svenskspråkiga 

intresseorganisationerna har lika möjligheter som de finskspråkiga att ge utlåtanden.  

 

• 

• 

• 

• 

• 

- 

 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

FDUV instämmer i VANE:s utlåtande om att det måste reserveras tillräckligt med resurser 

för assistenter, handledare och personal för att personer med funktionsnedsättning ska 

ha möjlighet att delta i förenings- och kulturlivet. 

 

• 

• 

• 

• 

 



- 
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