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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om kvinnor med funktionsnedsättning
(2013/2065(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, Europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, 
som trädde i kraft den 21 januari 2011 i enlighet med rådets beslut 2010/48/EG av den 
26 november 2009 om ingående från Europeiska gemenskapens sida av Förenta 
nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning1,

– med beaktande av gemenskapsstadgan om arbetstagares grundläggande sociala 
rättigheter2,

– med beaktande av artiklarna 10, 19 och 168 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt,

– med beaktande av rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av 
en allmän ram för likabehandling3,

– med beaktande av kommissionens förslag till rådets direktiv om genomförande av 
principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell läggning (COM(2008)0426) och parlamentets 
ståndpunkt av den 2 april 2009 om detta förslag4,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 15 november 2010 EU:s 
handikappstrategi 2010–2020: Nya åtgärder för ett hinderfritt samhälle i EU och de 
handlingar som ingick i det åtföljande arbetsdokumentet från kommissionen Initial plan to 
implement the European Disability Strategy 2010–2020 – List of Actions 2010–2015
(Ursprunglig plan för att genomföra EU:s strategi för personer med funktionshinder 2010–
2020 – Förteckning över åtgärder 2010–2015) (SEC(2010)1323 och SEC(2010)1324),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 16 december 2010 Den europeiska 
plattformen mot fattigdom och social utestängning: en europeisk ram för social och 
territoriell sammanhållning (COM(2010)0758),

– med beaktande av kommissionens förslag av den 3 december 2012 till 
Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgängligheten till offentliga myndigheters 
webbplatser (COM(2012)0721),

                                               
1 EUT L 23, 27.1.2010, s. 35.
2 EGT C 364, 18.12.2000, s. 1.
3 EGT L 303, 2.12.2000, s. 16.
4 EUT C 137 E, 27.5.2010, s. 68.
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– med beaktande av rådets rekommendation av den 4 juni 1998 om parkeringstillstånd för 
personer med funktionshinder1,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 30 november 2009 ”Främjande av integration 
på arbetsmarknaden – Återhämtning från krisen och förberedelser inför Lissabonagendan 
efter 2010”,

– med beaktande av utkastet till resolution från rådet av den 2 juni 2010 om en ny europeisk 
ram för funktionshinder (10173/10) och rådets resolution om situationen för personer med 
funktionshinder i Europeiska unionen (2008/C 75/01),

– med beaktande av kommissionens rapport om tillämpning och resultat av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om 
rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder och personer med 
nedsatt rörlighet (COM(2011)0166),

– med beaktande av domstolens dom i mål C-13/05 avseende direktiv 2000/78/EG –
likabehandling i arbetslivet – begreppet funktionshinder2,

– med beaktande av sin resolution av den 17 juni 1988 om teckenspråk för hörselskadade 
personer3,

– med beaktande av sin resolution av den 26 maj 1989 om kvinnor och funktionshinder4,

– med beaktande av sin resolution av den 16 september 1992 om rättigheter för personer 
med mentala funktionshinder5,

– med beaktande av sin resolution av 14 december 1995 om handikappade personers 
mänskliga rättigheter6,

– med beaktande av sin resolution av 9 maj 1996 om autistiska personers rättigheter7,

– med beaktande av sin resolution av den 13 december 1996 om ”Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade – Handikappade personers rättigheter8,

– med beaktande av sin resolution av den 11 april 1997 om lika möjligheter för 
funktionshindrade personer9,

– med beaktande av sin resolution av den 3 september 2003 om kommissionens meddelande 
På väg mot en rättsligt bindande FN-konvention för att främja och skydda 

                                               
1 EGT L 167, 12.6.1998, s. 25.
2 EUT C 224, 16.9.2006, s. 9.
3 EGT C 187, 18.7.1988, s. 236.
4 EGT C 158, 26.6.1989, s. 383.
5 EGT C 284, 2.11.1992, s. 49.
6 EGT C 17, 22.1.1996, s. 196.
7 EGT C 152, 27.5.1996, s. 87.
8 EGT C 20, 20.1.1997, s. 386.
9 EGT C 132, 28.4.1997, s. 313.
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funktionshindrades rättigheter och värdighet (COM(2003)0016)1,

– med beaktande av sin resolution av den 24 april 2009 om Förenta nationernas konvention 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess fakultativa protokoll2,

– med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2011 om rörlighet och integrering av 
personer med funktionsnedsättning och EU:s handikappstrategi 2010–20203,

– med beaktande av sin resolution av den 8 mars 2011 om att minska ojämlikhet i hälsa i 
EU4, och av följande skäl:

A. 80 miljoner människor med funktionsnedsättning i Europeiska unionen har ett stort behov 
av en tillgänglig och fördomsfri omgivning.

B. Antalet äldre ökar vilket innebär att antalet människor med funktionsnedsättning kommer 
att öka i enlighet därmed.

C. En av Europeiska unionens grundläggande principer är att alla invånare ska inkluderas 
fullt ut, vilket innebär att alla personer med funktionsnedsättning, även kvinnor, måste ges 
rättvisa och lika möjligheter att delta i samhällets sociala och ekonomiska liv.

D. Diskriminering kan leda till social isolering och utestängning.

E. Grunden för varje slags sammanslutning av demokratiska stater är att underlätta för alla 
invånare, oberoende av om de är kvinnor eller män, att delta i de demokratiska 
processerna (särskilt val), skapa infrastruktur, där den saknas, för detta deltagande, och, 
följaktligen, främja delaktighet för kvinnor med funktionsnedsättning.

F. Det måste garanteras att kvinnor med funktionsnedsättning får lika tillgång till hälso- och 
sjukvårdstjänster av hög kvalitet, bland annat genom att förbättra hälso- och 
sjukvårdspersonalens yrkesutbildning och livslånga lärande med avseende på de specifika
behov dessa kvinnor har.

G. Framställningar av partnerskap, sexualitet och moderskap i det offentliga rummet på det 
sätt som kvinnor med funktionsnedsättning upplever det bidrar till insatserna för att 
bekämpa fördomar och felaktiga uppgifter. Dessa framställningar kan ske på många olika 
sätt, särskilt via konstnärliga och kulturella metoder och medierna.

H. Kvinnor med funktionsnedsättning är särskilt utsatta för sexuellt våld. Särskilda åtgärder 
måste vidtas för att bekämpa denna oförsvarliga företeelse.

I. Kvinnor med funktionsnedsättning är utsatta för könsstereotyper som måste bekämpas.

J. Det är de offentliga myndigheternas ansvar att ge kvinnor med funktionsnedsättning en 
omgivning som är anpassad på ett sådant sätt att de kan fullt ut kan utnyttja sina 

                                               
1 EUT C 76 E, 25.3.2004, s. 231.
2 Antagna texter, P6_TA(2009)0334.
3 Antagna texter, P7_TA(2011)0453.
4 Antagna texter, P7_TA(2011)0081.
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rättigheter och ta sitt ansvar, och fatta egna beslut, på lika villkor som människor som inte 
har någon funktionsnedsättning. 

K. Kvinnor med funktionsnedsättning kan endast åtnjuta lika rättigheter om rättvisa mellan 
könen är förverkligad och om de statliga myndigheterna är lika tillgängliga för kvinnor 
med funktionsnedsättning som för personer utan funktionsnedsättning.

L. Den grupp människor som har en eller flera funktionsnedsättningar är ytterst heterogen 
och måste behandlas i enlighet därmed.

M. Kvinnor med funktionsnedsättning måste ges full tillgång till utbildnings- och 
arbetsmarknaderna så att de kan delta aktivt i samhällets sociala och ekonomiska liv allt 
efter deras förmåga och begåvning, som måste uppmuntras, särskilt inom utbildning och 
på arbetsmarknaden.

N. Kvinnor med funktionsnedsättning riskerade fattigdom i hög grad redan före krisen. Deras 
integration i samhället, särskilt i arbetsmarknaden, bör prioriteras i den offentliga 
politiken.

1. Europaparlamentet begär att mål ska sättas upp för integration av samtliga EU-invånare, 
oberoende av eventuell fysisk funktionsnedsättning.

2. Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater som inte ännu ratificerat FN:s konvention 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess fakultativa protokoll att 
göra det så att de kan verkställas fullt ut.

3. Europaparlamentet påminner om att integration och delaktighet av kvinnor med 
funktionsnedsättning endast kan uppnås om man underlättar deras rörlighet i ett samhälle 
utan hinder och efterlyser insatser i detta syfte.

4. Europaparlamentet understryker att integration förutsätter att stereotyper vederläggs med 
positiva bilder och kulturyttringar, särskilt skildringar av funktionshinder i det offentliga 
rummet, eftersom just detta område släpar efter.

5. Europaparlamentet föreslår att arkitektoniska och andra åtgärder ska vidtas på området för 
boende för att skynda på en positiv övergång från ”design för särskilda behov” till 
”sammanhängande och integrerande design för samtliga invånare”.

6. Europaparlamentet framhåller att tillgång till internet också måste garanteras (exempelvis 
ska alla offentliga webbplatser vara läsbara för personer med nedsatt syn), och uttrycker 
sin oro för att invånarnas tillgång till myndigheter ännu inte är helt säkerställd. 
Parlamentet ser därför positivt på kommissionens förslag till direktiv om tillgängligheten 
till offentliga myndigheters webbplatser.

7. Europaparlamentet betonar att demokratiskt deltagande är en grundläggande och 
medborgerlig rätt för kvinnor med funktionsnedsättning som måste underlättas. 
Medlemsstaterna och alla andra berörda offentliga myndigheter uppmanas därför att 
tillhandahålla lämpligt anpassade inrättningar.
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8. Europaparlamentet anser att kvinnor med funktionsnedsättning har rätt att, så långt som 
möjligt, fatta beslut om sitt eget liv, och framhäver att denna rätt också bör främjas i 
specialiserade institutioner. Personlig assistans kan vara ett sätt att uppnå självständigt 
boende och bör därför uppmuntras.

9. Europaparlamentet konstaterar att det på det medicinska området finns behov av särskild 
utbildning om psykiska sjukdomar/psykisk funktionsnedsättning.

10. Europaparlamentet konstaterar att de olika faserna i en kvinnas liv – varav graviditet är en 
– är förenade med särskilda utmaningar som måste bemötas, och att kvinnor med 
funktionsnedsättning också bör åtnjuta samma rättigheter och möjligheter som erbjuds 
kvinnor utan funktionsnedsättning i detta sammanhang.

11. Europaparlamentet understryker att kvinnor med funktionshinder måste få kunna åtnjuta 
sin sexualitet lika fritt som personer utan funktionsnedsättning. Kvinnor med 
funktionsnedsättning måste kunna få leva och uppfylla sin önskan att få barn på samma 
sätt som kvinnor utan funktionsnedsättning.

12. Europaparlamentet anser att det är avgörande att kvinnor med funktionsnedsättning har 
fullständig tillgång till hälso- och sjukvård som tillgodoser deras särskilda behov, 
inbegripet gynekologiska konsultationer, också med avseende på familjeplanering, och till 
anpassat stöd under graviditeten.

13. Europaparlamentet framhåller vikten av att utrota fördomar och uppmuntra social 
acceptans.

14. Europaparlamentet framhåller att kvinnor med funktionshinder som bor i vårdhem och 
mentalsjukhus måste skyddas från sexuellt tvång och andra former av fysisk misshandel. 
Parlamentet uppmärksammar med oro bristen på uppgifter om denna oroväckande 
företeelse. Medlemsstaterna uppmanas därför att utreda hur vanligt förekommande detta 
problem är, samla in de aktuella uppgifterna och vidta lämpliga åtgärder för att ta itu med 
problemet.

15. Europaparlamentet föreslår därför att brottmålsförfaranden ska införas, som är särskilt 
tillrättalagda för de behov kvinnor med funktionsnedsättning har, inbegripet 
tillhandahållande av stöd från en icke-statlig organisation. Parlamentet understryker att 
inga hinder får ligga i vägen för att kvinnor med funktionsnedsättning får tillgång till 
rättslig prövning.

16. Europaparlamentet betonar att varje avtal om sterilisation, som en kvinna med 
funktionsnedsättning ingår, måste utredas av en opartisk tredje part som har i uppdrag att 
kontrollera att beslutet fattades på ett ärligt sätt och, om det inte finns allvarliga 
medicinska indikationer, utan tvång.

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förenkla tillgången till utbildning och 
arbetsmarknaden för kvinnor med funktionsnedsättning och belyser att särskilda 
begåvningar, åsikter och erfarenheter kan berika arbetsförhållandena avsevärt.

18. Europaparlamentet konstaterar att rörligheten inom EU bör stå öppen för kvinnor med 
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funktionsnedsättning.

19. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta tillräckliga åtgärder för att 
förhindra att kvinnor med funktionsnedsättning halkar ner i fattigdom, och att se till att de 
har tillgång till sociala tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utarbeta storskaliga 
kampanjer för att öka medvetenheten som ska göra kvinnor med funktionsnedsättning 
synligare, och belyser den värdefulla roll som massmedier och internet måste spela i detta 
avseende.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, då den genomför sin halvtidsöversyn av 
den europeiska strategin för personer med funktionsnedsättning 2010–2020 och utarbetar 
den därtill hörande förteckningen över åtgärder för 2015–2020, utarbeta ett mer 
jämställdhetsmedvetet synsätt.

22. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja frivilliga initiativ till stöd för 
mångfald.

23. Europaparlamentet betonar att mångfald berikar samhället.

24. Europaparlamentet konstaterar att människans värdighet är okränkbar.

25. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, Europarådet och FN:s generalsekreterare.
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MOTIVERING

Kvinnor med funktionsnedsättning är inte bara personer som inte kan göra vissa saker, utan 
först och främst är de kvinnor – först och främst är de människor. När vi diskuterar dem måste 
vi komma ihåg att vi talar om medborgare, kvinnliga medborgare, och att de inte kan 
definieras genom sina funktionsnedsättningar och faktiskt inte heller vill bli definierade 
genom dem. Varje dag möter de samma utmaningar och möjligheter som andra kvinnor: de är 
vänner, döttrar, mödrar, fruar och arbetstagare. De intar olika roller, på samma sätt som varje 
kvinna. De har otaliga begåvningar, är kompetenta och berikar vårt samhälle, som fördjupas 
genom mångfald. Det är avgörande att beakta detta positiva bidrag, uppskatta och främja det, 
och se till att dessa kvinnors planer för livet hörs på samma sätt, och får samma chans att 
fullbordas, som de planer för livet kvinnor utan funktionshinder har.

Kvinnor med funktionsnedsättning bör på samma sätt som deras medsystrar garanteras rätten 
att leva ett liv som karaktäriseras av personliga beslut och idéer. För att detta ska 
åstadkommas måste de sociala hindren sänkas och en positiv medvetenhet om mångfald 
skapas. Kvinnor med funktionsnedsättning kan delta i det sociala livet, på personlig som 
allmän nivå, om åtgärder vidtas på följande olika (kompletterande) områden: arkitektoniska 
åtgärder, tillgång till innehåll och elektronisk tillgång, lika tillgång till utbildning och 
arbetsmiljö, icke-diskriminerande behandling av kvinnlig sexualitet och moderskap.

De förändringar och utmaningar som hänger samman med faserna i en kvinnas liv är särskilt 
viktiga: barndom, pubertet, upptäckt av den egna sexualiteten, moderskap, klimakterium och 
ålderdom.

I detta sammanhang bör stor uppmärksamhet ägnas barndom och pubertet hos kvinnor med 
funktionsnedsättning eftersom det där är möjligt att lägga grunden för en positiv utveckling av 
flera olika slag i vuxen ålder. Inrättandet av samundervisning bör stödjas och underlättas, och 
det minskar sociala hinder och ökar självförtroendet. Det är grundläggande att börja ta upp 
frågan om våld och utestängning i språk och medier i skolorna för att hjälpa barn och 
ungdomar att uppnå ett rättvist och jämställt språk. 

Det är bevisat att kvinnor med funktionsnedsättning löper större risk att uppleva våld än andra 
kvinnor och att denna risk ökar tydligt i samhällen med patriarkalisk inriktning. Våldet kan ta 
olika former: påtvingade sexuella handlingar och våldtäkt, påtvingad överföring till 
vårdinrättning, instängning, inkräktande på den privata sfären, tvångssterilisering, påtvingad 
användning av preventivmedel, påtvingad abort (för att bara ta några exempel).

Rent allmänt bör deltagande från personer med funktionsnedsättning och icke-statliga 
organisationer vid utarbetande av nya normer bli standardförfarandet, eftersom det är det enda 
sättet att arbeta ”med” personer med funktionsnedsättning och inte ”över” dem. Integrering 
innebär att kunna leva fritt i ett samhälle och kunna bidra till det, och det är absolut 
nödvändigt att behålla och garantera miniminormer på området för medborgerliga rättigheter 
och mänskliga rättigheter. Det behövs därför en tydlig och icke-diskriminerande definition av 
funktionsnedsättning och användning av definitionen i FN:s konvention om 
funktionsnedsättning rekommenderas starkt.

Det måste slås fast att kvinnor med funktionsnedsättning definieras av en mångfald faktorer 
och att funktionsnedsättning bara är en av dem; de ska behandlas som jämställda och helt 



PE514.581v01-00 10/11 PR\940318SV.doc

SV

fullgoda medborgare och människor. På områdena för kultur och media förekommer dock 
snarare motsatsen då kvinnor med funktionshinder sällan får inta huvudroller. Sådana 
skildringar skulle hjälpa till att bryta ned mentala hinder och begränsningar.

Att se funktionsnedsättning som en brist är inte rätt utan leder till utestängande tankebanor 
som bör förhindras. Mångfald ligger till grund för varje modernt samhälle och kan och bör 
eftersträvas.

Under 2002 hade 38 procent av personerna med funktionsnedsättning (i åldersgruppen16–
34 år) en inkomst (bland personer utan funktionsnedsättning: 64 procent), och idag 2013 finns 
det fortfarande inte tillräckligt med möjligheter för kvinnor med funktionsnedsättning att delta 
i arbetsmarknaden. Det är ytterst viktigt att göra det möjligt för varje kvinna med 
funktionsnedsättning, som kan arbeta, att genomföra sin plan för att vinna oberoende och 
kunna starta sin egen yrkeskarriär.

På grund av multipel och överlappande diskriminering befinner sig kvinnor med 
funktionsnedsättning ofta i en värre situation än kvinnor utan funktionsnedsättning. Denna typ 
av olika behandling måste bannlysas, särskilt med tanke på att en sammansatt diskussion av 
diskrimineringsfrågorna är avgörande. En diskussion som handlar om kvinnor med 
funktionsnedsättning kan och får inte föras utan att integrering av ett jämställdhetsperspektiv 
och jämställdhet mellan könen beaktas. När det gäller detta samband minskar effekterna av 
multipel diskriminering och medvetenheten ökar. Generellt bör särskilt uppmärksamhet ägnas 
åt att avskaffa stereotyper och fördomar för att leda till förståelse av att utveckling av en 
kultur av mångfald leder till stora samhälleliga framsteg.

Särskilt i samband med bistånd till utvecklingsländer måste de behov och krav som personer 
med funktionsnedsättning har beaktas, eftersom det ofta saknas respekt för till och med 
grundläggande mänskliga rättigheter. 80 procent av personerna med funktionsnedsättning 
lever i utvecklingsländer vilket visar på behovet av åtgärder. Kvinnor med funktionshinder i 
utvecklingsländerna står inför unika hinder som ofta leder till strukturellt våld.

Problemet med strukturellt våld måste behandlas separat och utgör ett område där Europeiska 
unionens åtgärder kan påverka starkt: Det är möjligt att bekämpa strukturellt våld mot kvinnor 
med funktionsnedsättning på EU-nivån för normgivande rättsligt arbete genom att använda 
”mjuka” styrmedel såsom fortbildningskurser, initiativ för att öka medvetenheten och 
informationskampanjer i allmänhet för att förhindra spridningen av fördomar och öka 
förståelsen för de individuella levnadsbeskrivningar som kvinnor med funktionsnedsättning 
har.

Det är absolut nödvändigt att snarast verkställa FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning, så att de garanterade rättigheterna för personer med 
funktionsnedsättning blir verklighet.

Slutligen måste de icke-statliga organisationernas arbete för kvinnor med 
funktionsnedsättning och deras betydelse för staten och civilsamhället betonas.

Vi står inför utmaningen att aktivt inkludera kvinnor med funktionsnedsättning i samhället 
och att göra det möjligt för dem att delta på lika villkor. 15 procent av invånarna i Europa 
utgörs av personer med funktionshinder och en av fyra européer har en familjemedlem med 
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funktionsnedsättning. Dessa siffror visar hur viktigt det är att vi lever upp till våra egna höga 
förväntningar och att skapa ett klimat av vänlighet för varje invånare i Europeiska unionen på 
lika villkor.


