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Detta är en verktygslåda som är översatt med hjälp av elektroniska verktyg med hjälp av Khodadad 

Bahrami. Du hittar säkert något som passar till ditt syfte i det landet du bor. Texten hjälper dig att 

formulera argumentera idéen på ett bra sätt. Till dig som bor i ett land som ännu inte har ratificerat -

konventionens funktionshindrade mänskliga rättigheter. Verktygslådan har utformats som ett urval 

av resurser från vilka olika element finns tillgängliga och kan användas , beroende på djupet eller 

detaljer som krävs. Till exempel kan grupper som börjar sin resa i de mänskliga rättigheterna börjar 

med frågorna och svaren avsnittet ( kapitel 2 ) , den " Översikt och klarspråk text " avsnittet ( kapitel 

3 ) och välj sedan från den mer detaljerade materialet för att passa deras behov , medan de som är 

mer erfarna och kunniga kanske föredrar att använda den mer detaljerade materialet . 

Ni måste förstå En del av resurserna är mycket lång och mycket stora elektroniska filer , så länkar har 

inkluderats i stället för hela dokumentet , eftersom detta skulle göra verktygslådan en ohanterlig  
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1 . Introduktion till Toolkit 

Denna verktygslåda har tagits fram för användning av medlemmar av World Blind Union 

Det är en samling av material för att hjälpa individer, grupper och organisationer att förstå och 

använda FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ( CRPD ) . Länder 

som har ratificerat CRPD måste inkludera personer med funktionshinder i deras 

övervakningsmekanismer och denna resurs kommer att ge en utgångspunkt för blinda och 

synskadade människor och deras anhängare . 

I länder som ännu inte har ratificerat –konventionens. funktionshindrade arbetar tillsammans för att 

lära sig om CRPD och att uppmuntra sina regeringar att ratificera det . Dessa verktyg kommer att 

hjälpa dem också . 

Utvecklingen av CRPD har möjlighet att göra en enorm skillnad i livet för personer med 

funktionshinder runt om i världen . Det kommer dock bara att ha sin avsedda effekt om de 

genomförs och följs upp på ett effektivt sätt på nationell nivå . Den WBU uppmuntrar alla sina 

nationella medlemmar att verka för ratificeringen av CRPD i sina egna länder , för att påverka 

genomförandet av CRPD när den har ratificerats , och att bidra till övervakningen av effektiviteten av 

detta genomförande , med hjälp av de verktyg som beskrivs i detta verktygslåda . 

Till dig som bor i ett land som ännu inte har ratificerat -konventionens funktionshindrade mänskliga 

rättigheter. 

Verktygslådan har utformats som ett urval av resurser från vilka olika element finns tillgängliga och 

kan användas , beroende på djupet eller detaljer som krävs. Till exempel kan grupper som börjar sin 

resa i de mänskliga rättigheterna börjar med frågorna och svaren avsnittet ( kapitel 2 ) , den " 

Översikt och klarspråk text " avsnittet ( kapitel 3 ) och välj sedan från den mer detaljerade materialet 

för att passa deras behov , medan de som är mer erfarna och kunniga kanske föredrar att använda 

den mer detaljerade materialet . 

En del av resurserna är mycket lång och mycket stora elektroniska filer , så länkar har inkluderats i 

stället för hela dokumentet , eftersom detta skulle göra verktygslådan en ohanterlig storlek . Det 

innebär också att människor kan besöka webbplatsen och förhandsgranska materialet innan man 

beslutar huruvida det är lämpligt för deras användning . 

Tillförlitliga vanlig språkkällor och sammanställningar har valts när det är möjligt , och de som är 

tillgängliga på flera språk . 

En anteckning om format och tillgänglighet 

I skapandet av denna verktygslåda som vi har gjort vårt bästa för att se till primärkällor och länkar till 

webbplatser kommer att vara tillgängliga . Vi kan inte garantera detta , framför allt i avsnittet 

Resurser . Men många ämnen har en mängd resurser och vissa är mer tillgängliga än andra . 

Dessutom är vissa resurser finns på flera språk och andra inte . Vi kommer att förlita sig på våra 

medlemmar att hjälpa oss att identifiera motsvarande resurser på andra språk , särskilt för de 

franska och spanska versioner och dessa då kommer att ingå i dessa versioner . 



( Tillbaka till Innehåll ) 

2 . En introduktion till de mänskliga rättigheterna och de -konventionens Frågor och svar 

Vad är mänskliga rättigheter ? 

Mänskliga rättigheter är inget annat än mänskliga behov eller krav som är viktiga för alla människor 

att leva ett liv i värdighet . Om du tar bort rätt att " från följande fraser , de resterande orden lyder " 

Utbildning "," Life " Hälsa " levebröd " " frihet "," yttrandefrihet " , osv . som är i huvudsak mänskliga 

behov. När mänskliga behov ställs under institutionella eller politiska eller rättsliga ramar då 

mänskliga behov blir de mänskliga rättigheterna . 

Mänskliga rättigheter handlar om hur människor lever tillsammans . De tillhör alla eftersom vi är 

människor . Vi kan inte ge upp dem eller ha dem tas bort . De gäller för alla, oavsett ras , kön , 

religion eller funktionshinder . Alla ska behandlas med respekt och värdighet bara för att de är 

mänskliga . 

Medan regeringarna har huvudansvaret för de mänskliga rättigheterna , har alla andra också ansvar 

för att respektera mänskliga rättigheter. 

Vad är en konvention om mänskliga rättigheter ? 

En konvention om mänskliga rättigheter är ett skriftligt avtal mellan länderna att lyda samma lag om 

en fråga . Konventioner , som ibland kallas fördrag , förbund , internationella överenskommelser 

eller rättsliga instrument , berättar regeringar vad de ska göra för att se till att alla människor kan 

åtnjuta sina rättigheter . 

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna antogs av FN 1948 . Det är den första 

internationella dokument med rättigheter som alla människor har. Sedan dess har andra förbund 

och konventioner om mänskliga rättigheter utvecklats att expandera på de mänskliga rättigheterna i 

den allmänna förklaringen . 

Två av dessa är så kallade covenants och med breda frågor om mänskliga rättigheter : 

Internationella konventionerna om mänskliga rättigheter 

 

Ekonomiska , sociala och kulturella rättigheter ( ICESCR ) 

Medborgerliga och politiska rättigheter ( ICCPR ) 

De båda förbunden och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna tillsammans är 

kända som den internationella Bill of Rights . 

Konventioner om mänskliga rättigheter har utvecklats under åren. Dessa konventioner om mänskliga 

rättigheter fokuserar på särskilda frågor och grupper . 

 



Det finns nio grundläggande internationella fördrag om mänskliga rättigheter . Var och en av dessa 

fördrag har inrättat en kommitté av experter för att övervaka tillämpningen av bestämmelserna i 

fördraget genom sina staters parter . Några av fördragen kompletteras med frivilliga protokoll som 

behandlar specifika problem . 

 

De är listade i datumordning , och inkluderar inte CRPD , som är den nyaste konventionen . 

   

ICERD internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering 

21 Dec 1965 CERD 

 

ICCPR internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter 

16 Dec 1966 CCPR 

 

ICESCR Internationella konventionen om ekonomiska , sociala och kulturella rättigheter 

16 Dec 1966 CESCR 

 

CEDAW -konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor 

18 Dec 1979 CEDAW 

 

CAT konvention mot tortyr och annan grym , omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning 

10 Dec 1984 CAT 

 

CRC konvention om barnets rättigheter 

20 Nov 1989 CRC 

 

ICRMW Internationella konventionen om skydd av rättigheter för alla migrerande arbetstagares och 

deras familjemedlemmars 

18 Dec 1990 CMW 



 

Internationella konventionen om skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden 

20 Dec 2006 

 

Vad är soft law regim ? 

 

Detta hänvisar till en rad olika FN- instrument såsom deklarationer , regler , riktlinjer osv . som inte 

har juridisk bindande för konventionsstaterna , men de förväntas genomföra dem på moraliska 

grunder , det finns ingen särskild mekanism för övervakning på antingen internationell eller nationell 

nivå . 

 

Vad är svårt lag regim ? 

 

Detta hänvisar till en veriety av FN- instrument såsom förbunden , konventioner , fördrag som är 

juridiskt bindande för konventionsstaterna och läget i genomförandet övervakas av specifika 

fördragsorgan genom en effektiv övervakningsmekanism , både på nationell och internationell nivå . 

Varför behövde vi en separat handikappkonvention? 

Även om funktionshindrades rättigheter är täckta tillsammans med rättigheterna för alla andra i Bill 

of Rights , rättigheter för personer med funktionsnedsättning har inte varit allmänt respekte eller 

skyddas runt om i världen . En konvention behövdes så staterna skulle få vägledning och de 

funktionshindrades rättigheter kan genomföras i praktiken . 

Varför är den konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning viktigt ? 

Konventionen är viktigt eftersom det speglar en förändring i tänkande om funktionshinder . Det 

kräver regeringen att respektera de funktionshindrades rättigheter och se till att personer med 

funktionshinder kan delta fullt ut i alla områden i livet . 

Funktionshinder har tidigare setts som en hälso- , välgörenhet , eller social oro . Fokus låg på vad 

som var "fel" med kroppen eller beteendet hos den funktionshindrade . Konventionen erkänner att 

funktionshinder är en del av den mänskliga mångfalden och funktionshindrade har samma mänskliga 

rättigheter som alla. Detta erkännande börjar att ta itu med de mänskliga rättigheterna för 

funktionshindrade i regeringens politik och praktik genom att identifiera att funktionshindrade bör 

åtnjuta mänskliga rättigheter på samma villkor som andra . 

 Vilka ytterligare rättigheter gör de -konventionens bidrag till personer med funktionsnedsättning ? 

 



Den CRPD innebär inte några ytterligare rättigheter för personer med funktionsnedsättning eftersom 

sde mänskliga rättigheter som erkänns i den internationella Bill of Rights är samma för alla och gälla 

på lika villkor för alla människor , oberoende av skillnader eller mänskliga olikheter . 

 

Varför är vi glada om CRPD om det inte beviljar ytterligare rättigheter ? 

 

Vi är glada eftersom CRPD stärker , förstärker och förtydligar regim för personer med 

funktionsnedsättning som redovisas i den internationella Bill of Rights och handlar om "hur en del " 

genom att rikta påstår parterna att vidta lämpliga åtgärder och insatser som krävs för att se till att de 

mänskliga rättigheterna effektivt och fullständigt åtnjutande av mänskliga rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning på lika villkor som andra . 

Hur var den konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning utvecklas ? 

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ( CRPD ) 

utvecklades i FN och följde en unik process . 

Formella möten på FN: s högkvarter i New York inkluderade icke - statliga organisationer (NGO) , 

människorättsorganisationer , handikapporganisationer och nationella människorättsorganisationer 

. Alla dessa grupper arbetat nära tillsammans med regeringarna i formella diskussioner och för att 

komma överens om orden i konventionen . Funktionshindrade och handikapporganisationer ledda 

grupper sa " ingenting om oss , utan oss " och spelade en ledande roll i utvecklingen av CRPD 

En arbetsgrupp som utarbetade konventionstexten tillåts regeringsföreträdare och 

funktionshindrade att arbeta tillsammans på lika villkor . Regeringsföreträdare lärt sig om 

handikappfrågor och detta hade en mycket positiv effekt på förhandlingarna . 

 

Människor från olika handikappgrupper lärt sig om varandra och hur man arbetar tillsammans mot 

bra resultat för alla. 

 

World Blind Union spelat en aktiv roll i dessa diskussioner . Dess FN: s arbetsgrupp har deltagit i alla 

möten i handikapp valmöte och den särskilda kommittén och sett till att de unika kraven för blinda 

och synskadade personer återspeglades i hela konventet . 

Vad händer när länder undertecknar konventioner ? 

När innehållet i en konvention har kommit överens om , är det skickas till FN: s generalförsamling för 

att diskutera om att anta konventionen . Om konventionen antas regeringarna besluta om att 

underteckna och ratificera konventionen . När en regering tecknar en konvention som de gör ett 

åtagande att följa de principer och idéer i konventionen . Att ratificera en konvention regeringarna 

vidta åtgärder för att officiellt godkänna konventionen som en del i sitt lands rättssystem . När en 



regering ratificerar en konvention innebär att de är överens om att se till att rättigheterna i 

konventionen används i policy och praktik i deras land . 

Vad är syftet med konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ? 

I konventionen anges att dess syfte är att främja , skydda och 

säkerställa åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter som funktionshindrade personer och respektera 

deras värdighet . 

Personer som omfattas av konventionen inkluderar de med kortsiktiga och långsiktiga 

funktionsnedsättningar , till exempel fysiska , intellektuella , psykiska eller sensoriska 

funktionsnedsättningar . Den anser inte att funktionshinder som ett medicinskt tillstånd . 

Funktionshinder ses som resultatet av en ogästvänliga miljö som hindrar människor med 

funktionsnedsättningar att leva sina liv som andra människor kan. 

Den CRPD omfamnar den sociala modellen för funktionshinder och fokuserar på systemiska och 

strukturella problem eller hinder snarare än försämring , vilket är ett paradigmskifte i synen på 

funktionshinder och utveckling . Det erkänner de inneboende potential och inneboende värdighet 

för personer med funktionshinder och betonar på att åtgärda hinder för ett integrerat samhälle . 

Regeringarna kan behöva ändra lagar, regler , attityder och byggnader för att låta personer med 

funktionshinder att delta fullt ut i samhället . 

Vilka är de viktigaste principerna i konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder ? 

De viktigaste principerna i konventionen är : 

• Respekt för inneboende värde, individuellt självbestämmande, innefattande frihet att göra egna 

val , och oberoende personer ; 

• Icke - diskriminering ; 

• Full och faktiskt deltagande och inkludering i samhället ; 

• Respekt för olikheter och accepterande av personer med funktionsnedsättning som en del av den 

mänskliga mångfalden och mänskligheten ; 

• Lika möjligheter ; 

• Tillgänglighet ; 

• Jämställdhet mellan kvinnor och män ; 

• Respekt för utvecklingsmöjligheterna hos barn med funktionsnedsättning och respekt för rätten 

för barn med funktionshinder för att bevara sin identitet . 

Det är också viktigt att förstå skillnaden mellan civila och politiska rättigheter , som ska förverkligas 

omedelbart och ekonomiska sociala och kulturella rättigheter , som successivt realiseras som 

resurserna tillåter , det är att ta hänsyn till att konventionsstaterna är på olika utvecklingsnivåer . 

Men även om förverkligandet av ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter kan vara progressiv , 



ska konventionsstaterna visa framsteg i förverkligandet av dessa rättigheter . Det är viktigt att förstå 

kravet att politiska och medborgerliga rättigheter ska förverkligas omedelbart eftersom det är viktigt 

att sådana saker som rösta , till exempel. 

 

Den CRPD stärker inte bara ordning för personer med funktionshinder för de mänskliga rättigheterna 

, men också avsevärt bidrar till den allmänna diskussionen om mänskliga rättigheter genom att ta itu 

dikotomin vist förverkligande . Den allmänna uppfattningen är att de medborgerliga och politiska 

rättigheterna omedelbart kan realiseras eftersom de inte har ekonomiska konsekvenser , men de 

sociala , ekonomiska och kulturella rättigheter gradvis förverkligas eftersom de har ekonomiska 

konsekvenser för de parter som kan vara svårt för utvecklingsländerna att genomföra omedelbart på 

grund av resursbegränsningar . Denna konvention löser konflikten om gradvist förverkligande . 

Rösträtt eller politisk och allmänhetens deltagande är en civil eller politisk righ twhich har 

ekonomiska konsekvenser i samband med personer med funktionshinder . Eftersom det är en civil 

eller politisk rättighet , påstår partier kan inte ta den ursäkten av progressiva realisationon på grund 

av de ekonomiska konsekvenserna . 

 

Vilken roll och skyldigheter i det civila samhället och företagens byråer ? 

 

Den CRPD införs begreppet "övergripande rättigheter " som inte uttryckligen anges i de tidigare 

konventionerna . Artikel - 9 "tillgänglighet" mandat att konventionsstaterna , det civila samhället och 

företagens byråer antar inkluderande och universell design för alla tjänster, produkter, varor som de 

tillhandahåller för allmänheten , så att personer med funktionshinder kan få tillgång till tjänster och 

använda produkter på ett effektivt sätt utan att ådra sig ytterligare kostnader. 

 

Vad är stöds beslutsfattandet? 

 

Den CRPD etablerar klart att det mänskliga samhället är inte om " beroende " eller " oberoende" , 

men det handlar om " ömsesidigt beroende " . Artikel - 12 " Likhet inför lagen " mandat de staterna 

att erkänna den rättskapacitet för personer med funktionshinder att förstå , agera och utöva samma 

på samma villkor som andra med adekvat och lämpligt stöd som är naturligt för alla människor 

oberoende av skillnader och mångfald . 

 

Vad är rätt möjliggörare ? 

 

Detta är förutsättningar som gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att effektivt 

utnyttja sina rättigheter och grundläggande friheter på lika villkor som andra , utan som ett effektivt 



och fullt åtnjutande av rättigheter hindras . Artikel - 26 " Habilitering och rehabilitering " mandat de 

staterna att garantera dessa förutsättningar , såsom barriär miljö , hjälpmedel apparatur , 

hjälpmedel , medicinsk rehabilitering och tillgänglig form av information. Detta i jag själv är en righ , 

men gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att åtnjuta sina andra rättigheter fullt ut 

och effektivt . 

 

Vad är rimligt boende ? 

 

Personer med funktionshinder kan behöva särskilt stöd , t.ex. hjälpmedels apparatur eller teknik och 

en tillgänglig miljö för att njuta av eller utöva sina mänskliga rättigheter . Det uppmanar de berörda 

parterna att tillhandahålla lämpliga och tillräckligt stöd inom den ekonomiska kapaciteten utan att 

orsaka oproportionerlig börda för den berörda parten . 

 

Hur kan WBU medlemmar stärka det internationella samarbetet för att genomföra CRPD ? 

WBU medlemmar effektivt kan samarbeta med bilaterala organ såsom DFID , USAID AusAID , SIDA , 

multilaterala organ såsom EU , Världsbanken , internationella biståndsorgan såsom ActionAid , 

Oxfam , Care , Concern , Rädda Barnen , Plan , truster och stiftelser sådana som Gates , Ford , Tata , 

etc. för att göra deras finansiering , övervakning och riktlinjer förslag inklusive personer med 

funktionshinder genom att tilldela en viss procent av resurserna för att integrera personer med 

funktionshinder i utvecklingsåtgärder och att genomföra specifika initiativ också . 

 

Vad är det fakultativa protokollet ? 

Det fakultativa protokollet till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

har utvecklats vid sidan av konventionen . Detta är ett separat dokument som förklarar hur 

människor med funktionshinder och deras organisationer kan göra klagomål till FN . 

Funktionshindrade eller organisationer kan göra klagomål till FN om deras land har undertecknat och 

ratificerat det fakultativa protokollet . Länder kan underteckna och ratificera konventionen och inte 

undertecknat eller ratificerat det fakultativa protokollet . 

När började konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder att träda i kraft ? 

FN: s generalförsamling antog konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

och det fakultativa protokollet den 13 december 2006 . Den trädde i kraft och fick full rättslig status i 

maj 2008. 

För att läsa hela texten till konventionen och tillhörande material , samt versioner på andra språk , 

gå till denna FN- webbsida - http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=259 



En fullständig lista över länder som har undertecknat och ratificerat konventionen och frivilliga 

protokollet kan hittas på denna webbsida på FN "Aktivera" hemsida - 

http://www.un.org/disabilities/countries 

Hur kommer konventionen att övervakas ? 

Länder som ratificerat en FN- konvention måste se till att konventionen genomförs . Varje stat som 

har undertecknat konventionen måste rapportera vart fjärde år om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning . Staterna måste visa hur de följer principerna och skydda och främja de 

funktionshindrades rättigheter . De kommer också att behöva visa hur de involverar 

handikapporganisationerna i övervakningen . 

Det är mycket viktigt att personer med funktionshinder blir delaktiga i övervakningsprocessen . 

Organisationer för funktionshindrade i vissa länder har arbetat tillsammans för att ge vad som kallas 

en " skugga " eller " parallell rapport " som anger framsteg ur deras perspektiv . Denna rapport läggs 

fram samtidigt som regeringens rapport. 

Finns konventionen på andra språk och format ? 

Texten till konventionen finns tillgängliga på de officiella språken i FN. De sex officiella språken i FN 

är engelska , arabiska, kinesiska ( mandarin ) , spanska , franska och ryska . Årsredovisningen finns på 

följande webbsida - http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=13&pid=150 

Ytterligare en lista med cirka 11 nationella översättningar finns på samma sida . De flesta finns i 

Word eller html-format . 

För att lyssna på en ( engelska ) ljudversion av konventionen , gå till denna webbsida på Nya Zeeland 

Byrån för handikappfrågor hemsida - http://www.odi.govt.nz/what-we-do/un-convention/index - 

audio.html 

Hur vet jag om mitt land har undertecknat och ratificerat CRPD ? 

En lista med alla länder som har undertecknat och ratificerat det CRPD finns på 

http://www.un.org/disabilities/countries.asp?navid=12&pid=166 

Relaterade länkar 

Webbplats för FN: s högkommissarie för mänskliga rättigheter - 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/Pages/DisabilityIndex.aspx 

FN: s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning - 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx 

Det finns fler länkar i resurslistani slutet av detta dokument 

( Tillbaka till Innehåll ) 

 

3 . Översikt och klarspråk text CRPD 



En översikt och klartext texten CRPD har tagits med eftersom alla som arbetar med att förespråka 

för ratificering eller genomförande av CRPD och som vill ha sin röst hörd i genomförandet och 

övervakningen måste bekanta sig med innehållet och texten i konventionen. 

 

CRPD översikt 

Konventionen består av 50 artiklar . Detta är en kort översikt över varje grupp av artiklar : 

Artikel 1 identifierar syftet med konventionen : 

" För att främja , skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter 

och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för 

deras inneboende värde . " 

Artiklarna 2-3 innehåller definitioner av begrepp och principer . 

Artiklarna 4-32 definierar de särskilda rättigheter för personer med funktionsnedsättning . Ingår i 

artiklarna är de skyldigheter som staternas parter gentemot personer med funktionshinder . Här är 

de punkter som omfattas av denna artikel grupp : 

• Allmänna skyldigheter 

• Jämlikhet och icke - diskriminering 

• Kvinnor med funktionsnedsättning 

• Barn med funktionshinder 

• Ökad medvetenhet 

• Tillgänglighet 

• Rätt till liv 

• Risksituationer och humanitära nödlägen 

• Likhet inför lagen 

• Tillgång till rättslig prövning 

• Frihet och personlig säkerhet 

• Fri [ från ? ] Tortyr eller grym , omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning 

• Frihet från utnyttjande , våld och övergrepp 

• Skydda integritet 

• Rätt till fri rörlighet och nationalitet 

• Att leva självständigt och att delta i samhället 



• Personlig rörlighet 

• Yttrandefrihet och åsikts , samt tillgång till information 

• Respekt för privatlivet 

• Respekt för hem och familj 

• Utbildning 

• Hälsa 

• Habilitering och rehabilitering 

• Arbete och sysselsättning 

• Tillfredsställande levnadsstandard och social trygghet 

• Deltagande i det politiska och offentliga livet 

• Deltagande i kulturliv , rekreation , fritidsverksamhet och idrott 

• Statistik och datainsamling 

• Internationellt samarbete 

Artiklarna 33-39 fokuserar på rutiner för rapportering och uppföljning av konventionen . De 

punkterna i artikelgruppenär : 

• Nationellt genomförande och övervakning 

• Kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

• Rapporter från staternas parter 

• Behandling av rapporter 

• Samverkan mellan staternas parter och utskottet 

• Kommitténs förhållande till andra organ 

• Rapport från kommittén 

Artiklarna 40-50 fokuserar på ratifikation , ikraftträdande , och ändring av konventionen . De punkter 

som omfattas av konventionens slutgiltiga artiklar är : 

• Konferens för avtalsslutande parter 

• Förvarings 

• Signatur 

• Samtycke till att vara bunden 



• Organisationer för regional integration 

• Ikraftträdande 

• Bokningar 

• Ändringar 

• Uppsägning 

• Tillgängligt format 

• Giltiga texter 

Den fullständiga klarspråk texten CRPD och det fakultativa protokollet finns i bilaga " A " . 

 

( Tillbaka till Innehåll ) 

 

 4 . En mer detaljerad guide till CRPD 

 

Detta är mer detaljerad än Frågor och svar . 

 

Denna handledning finns på engelska . Det har ett lättlästaversionen och versioner i pdf , Word , 

html och på walesiska för nedladdning . Den publiceras av Jämställdhet och kommissionen för 

mänskliga rättigheter i London . 

 

http://www.equalityhumanrights.com/human-rights/a-guide-to-the-un-disability-

convention/index.html 

 

Denna guide är skriven för en engelska , skotska och walesiska publiken , men läsaren kan välja från 

den mer allmänna materialet . Även om mycket av materialet är skrivet för ett brittiskt perspektiv 

kan med fördel användas på annat håll . 

 

Läs guiden på nätet : 

• Del 1 : Presentation av FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder 

• Del 2 : Vet dina rättigheter 



• Del 3 : Att göra rättigheter till verklighet 

• Del 4 : Mer information och resurser 

( Tillbaka till Innehåll ) 

  

5 . WBU Analys av CRPD Relevans 

 

Den europeiska sammanslutningen för synskadade gjorde en analys av vissa artiklar i CRPD och 

deras konsekvenser för blinda och synskadade personer . Denna analys har uppdaterats av WBU och 

kan hittas i Appendix " B " 

 

Detta dokument fokuserar på varje artikel i konventionen. Tillsammans med texten i varje artikel det 

ger " En förklaring av behov och särdrag ", vilket förklarar samband med den artikeln för blinda och 

synskadade personer . Det belyser då viktiga aspekter av artikeln och fortsätter med att lista de krav 

som behövs för att uppfylla skyldigheterna i artikeln mot blinda och synskadade personer . 

 

Det måste accepteras att inte alla krav i detta dokument kommer att uppfyllas omedelbart . Men de 

uttalanden som ger en destination , och i förening med checklistan tillgång och materialet på 

opinionsbildning kommer att hjälpa till med planering och prioritering . 

 

Dessa uttalanden är användbara bakgrund verktyg för blinda och synskadade människor och deras 

anhängare . De kommer att fungera som vägledning och kan behöva anpassas , och uttrycks i 

klartext för påverkanssyfte. Åtföljer dem med personliga berättelser för att illustrera lokala 

människorättskränkningar i särskilda situationer är mycket användbart . Real livshistorier hjälpa 

människor med lite grepp om till synes abstrakta frågor om mänskliga rättigheter för att förstå och 

göra positiva människorättsbaseradebeslut . 

Khodadad bahrami 25mars2014 

 

 


