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Funktionalitetspolitik
Feministiskt initiativ har en vision om ett samhälle för alla. Människor ska kunna leva
likvärdiga liv, få lika möjligheter och kunna delta i samhällslivets alla områden oberoende av
funktionalitet. Byggnader, städer, offentlig miljö och kollektivtrafik ska vara tillgängliga så att
alla kan delta på lika villkor. Information ska finnas tillgänglig för olika behov, exempelvis
lättläst, punktskrift och hörselslinga. Fi:s funktionalitetspolitik är grundad på en syn på
funktionshinder som något som uppstår i mötet mellan en person med funktionsnedsättning
och en otillgänglig omgivning, som till stor del präglas av fördomar och funktionsnormer. Detta
betyder att det är samhället som i sin utformning skapar funktionshinder hos personer och
därmed också bär ansvaret – funktionshinder är inget individuellt problem.
Däremot är det viktigt att inte gruppen personer med funktionsnedsättning homogeniseras
då den består av stor mångfald. Men mångfalden består inte endast av den mångfald av
funktionsnedsättningar som finns, utan precis som övriga befolkningen spelar kategorier
såsom kön, könsidentitet, ålder, sexualitet, trosuppfattning, hudfärg, etnicitet och
medborgarskap roll. För personer med funktionsnedsättning som är i behov av särskilda
insatser från samhället kan även personal utgöra en maktfaktor som påverkar individens
möjligheter till självbestämmande och inflytande.
Personer med funktionsnedsättning som grupp har idag sämre levnadsförhållanden än
befolkningen i stort. Gruppen kännetecknas av sämre hälsa, låg utbildningsnivå, låg
sysselsättningsnivå, svag personlig ekonomi, en mindre aktiv fritid och färre som är gifta eller
har barn. Det enda område som är lika bra som befolkningen i stort är boendestandard, vilket
påvisar den goda effekten av insatser som bostadsanpassning. Många av områdena hänger
ihop med varandra och kan relateras till otillgänglighet. En mindre aktiv fritid kan bero på dålig
ekonomi och bristande tillgänglighet vid de aktiviteter som personer önskar delta vid.
Begränsade möjligheter till utbildning blockerar vägen till lönearbete och leder till dålig
privatekonomi. En helhetssyn inom funktionalitetspolitiken innebär att Feministiskt initiativ ser
alla delar av livet som beroende av och stående i relation till varandra på olika sätt.
Till dess att vi har uppnått vår vision om ett samhälle för alla är det en lång väg att gå och i
arbetet mot detta mål är vår prioritet att arbeta med långsiktiga åtgärder. Dessa må uppfattas
som resurskrävande, men forskning visar att det lönar sig i det långa loppet. Den
otillgänglighet som råder idag leder till att människor inte möjliggörs att utvecklas, leva ut sin
fulla potential och bidra i samhällsutvecklingen. Med andra ord pågår ett enormt resursslöseri.
Vi ser här en stor potential i, inte bara för enskilda människors skull utan även för samhället
som helhet. På grund av omfattande fördomar och otillgänglighet går vi idag miste om den
mångfald av kunskap och förmågor som finns.
Ett första steg på vägen mot att stoppa fortsatt diskriminering av personer med
funktionsnedsättning, är att på allvar börja arbeta i enlighet med FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som trädde i kraft i Sverige 2009. Det är
därför viktigt med en helhetssyn inom funktionalitetspolitiken, i syfte att tillgodose
ekonomiska, sociala, kulturella, medborgerliga och demokratiska rättigheter för personer med
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funktionsnedsättning. Detta ska ske utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Mänskliga
rättigheter ska vara vägledande i detta arbete.
1. Fi ska verka för att inleda ett systematiskt arbete med FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning. En handlingsplan ska utformas med förslag på
hur varje enskilt område kan förbättras. Arbetet ska följas upp årligen.
2. Fi ska verka för ett tillägg i Diskrimineringslagen som klassar hinder i miljön som
diskriminering. Det ska vara möjligt att utfärda sanktioner mot den verksamhet som
inte följer lagen.
3. Fi ska verka för stöd till innovationer, etablering och utveckling av företag vars
produkter tillgodoser uppfyllelse av tillgänglighetsmålen, med särskilt beaktande av
kvinnors behov.

