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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om funktionshindrade kvinnors situation i EU
(2006/2277(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av konventionen om funktionshindrade personers rättigheter, antagen av 
FN:s generalförsamling den 13 december 2006,

– med beaktande av Europeiskt handikappforums manifest om kvinnor med funktionshinder 
i Europa, antaget i Bryssel den 22 februari 1997,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna1,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Lika möjligheter för personer med 
funktionshinder – En europeisk handlingsplan” (KOM(2003)0650),

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män (A6-.../2007), och av följande skäl:

A. I FN:s konvention om funktionshindrade personers rättigheter erkänns att 
funktionshindrade kvinnor och flickor vanligen löper större risk − både i och utanför 
hemmet − att utsättas för våld, kränkande behandling och övergrepp samt att bli 
övergivna, negligerade, misshandlade och utnyttjade.

B. Funktionshindrade personer är en mycket heterogen grupp som karaktäriseras av stora 
skillnader.

C. EU-institutionerna samt de nationella och regionala myndigheterna bör främja insatser för 
att göra jämställdhet mellan människor till något reellt och effektivt.

D. Funktionshindrade kvinnor utsätts för dubbel diskriminering, dels genom att de är 
kvinnor, dels genom att de är funktionshindrade.

E. Jämställdhet är en grundläggande rättighet.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att verka för att 
undanröja befintliga hinder så att kvinnors och flickors deltagande i det politiska, 
kulturella och sociala livet samt arbetslivet underlättas.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att verka för att främja 
funktionshindrade kvinnors medverkan på de områden inom det sociala livet och 
arbetslivet där de fortfarande är underrepresenterade.

3. Europaparlamentet understryker hur viktigt det är att redan från barndomen integrera 

  
1 EGT C 364, 18.12.2000, s. 1.
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personer som har någon typ av funktionshinder.

4. Europaparlamentet anser att det finns en relation mellan funktionshinder och 
utbildningsnivå, vilket senare även får konsekvenser för sysselsättningsgraden.

5. Europaparlamentet uttrycker sin oro för det faktum att funktionshindrade kvinnor har de 
lägsta utbildningsnivåerna och därigenom möter större svårigheter när de skall söka 
arbete.

6. Europaparlamentet anser att det är viktigt att tillämpa ”flexibilitetskonceptet” när det 
gäller funktionshinder eftersom varje fall är unikt. På så sätt skulle strategierna kunna 
anpassas till varje enskild situation.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att beakta situationen 
för kvinnor som ansvarar för funktionshindrade när de utformar politik och inrättar stöd.

8. Europaparlamentet anser att man måste lägga fram föreslag på hur man kan stödja kvinnor 
som ansvarar för funktionshindrade, vilket ofta är en heltidssysselsättning och gör att de
inte kan leva ett normalt vardagsliv.

9. Europaparlamentet anser att ett av EU:s främsta mål bör vara att förbättra livskvaliteten 
för personer med funktionshinder och deras familjer.

10. Europaparlamentet betonar den roll som ungdomar och deras utbildning spelar eftersom 
de är vår framtid. Parlamentet understryker vidare att både funktionshindrade och 
icke-funktionshindrade flickor måste åtnjuta samma möjligheter och rättigheter i 
samhället, så att en atmosfär av samarbete och integration skapas.

11. Europaparlamentet understryker att det är nödvändigt att genomföra studier och samla in 
aktuella uppgifter om funktionshinder, med särskild vikt lagd vid kvinnor och flickor, 
eftersom det råder stor brist på statistik.

12. Europaparlamentet erinrar kommissionen om att det enbart är med omfattande kunskaper
om ämnet som man kan utforma lösningar, tjänster och stöd.

13. Europaparlamentet påminner om den viktiga roll som arbetsmarknadens parter spelar för
främjandet av jämställdheten och funktionshindrades tillträde till arbetsmarknaden.

14. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.



PR\648531SV.doc 5/5 PE 382.510v02-00

SV

MOTIVERING

Inom Europeiska unionen finns det ett stort antal funktionshindrade personer som i sitt 
dagliga liv konfronteras med olika former av svårigheter och som inte alltid kan utöva sina 
rättigheter till fullo.

Därför är det av yttersta vikt att öka allmänhetens medvetande om de svårigheter som 
funktionshindrade kvinnor ställs inför, men också att vidta åtgärder för att förbättra 
funktionshindrades integration i samhället och att avsätta ytterligare resurser för att undanröja 
de fysiska och sociala hindren och få bort all diskriminering av funktionshindrade personer i 
arbetslivet.

Med detta betänkande vill vi ge vårt oreserverade stöd åt funktionshindrades och deras 
familjers förhoppningar och krav samt understryka den oumbärliga roll som 
handikapporganisationerna spelar när det gäller att skapa en bättre livskvalitet för 
funktionshindrade personer.

I detta betänkande vill vi också betona hur viktig integration i samhället och skolan är för 
personer med funktionshinder, med början redan i barndomen.

Genom detta betänkande försöker utskottet för kvinnors rättigheter att öka den europeiska 
allmänhetens medvetenhet om funktionshindrade personers rätt att få skydd mot 
diskriminering och att fullständigt och på jämställd fot kunna åtnjuta sina rättigheter. 
Utskottet vill även främja eftertanke och skapa debatt om vilka medel som krävs för att främja 
jämställdhet och utbyte av erfarenheter, stärka samarbetet mellan alla berörda parter, förbättra 
informationen om funktionshinder samt främja en positiv bild av funktionshindrade personer. 
Utskottet räknar också med att öka medvetenheten om de vitt skilda former av 
funktionshinder och diskriminering som förekommer, och lägga särskild vikt vid att öka 
medvetenheten om funktionshindrade barns och ungdomars rätt till utbildning på lika villkor 
genom att främja och stödja deras fulla integration i samhället och främja inrättande av ett 
europeiskt samarbete mellan yrkesverksamma inom utbildningsväsendet när det gäller 
funktionshindrade barn och ungdomar, i syfte att förbättra integrationen av skolelever och 
studenter med särskilda behov i traditionella eller specialiserade utbildningscentra samt i de 
nationella och europeiska utbytesprogrammen.


