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Sverige har tillträtt Förenta Nationernas (FN) internationella
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
den 13 december
Konventionen antogs av FN:s generalförsamling
Den
2006 och Öppnades för undertecknande den 30 mars 2007.
undertecknades då av 82 länder, däribland Sverige.
Sverige har därutöver tillträtt ett fakultativt (frivilligt) protokoll till
konventionen som innebär att den enskilde har möjlighet att klaga till
rättigheter

om han eller hon anser att hans eller hennes

är kränkta.

Den nya konventionen utgör en fortsättning på arbetet inom FN för att
få till stånd internationella regler om funktionshindrade personers rätt
till delaktighet och jämlikhet, ett arbete som 1993 resulterade i att
antog standardregler om delaktighet och
FN:s generalförsamling
jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.
har haft stor betydelse som vägledande instrument
Standardreglerna
i Sverige. Representanter för
när det gäller handikappolitiken
i Sverige har också varit
regeringen i Sverige och handikapprörelsen
aktiva i arbetet på den nya konventionen. Den nya konventionen
tillhör de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter, har till
att
syfte att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning
åtnjuta sina mänskliga rättigheter.
En genomgång av konventionens 50 artiklar och hur svensk
lagstiftning och övriga förhållanden i Sverige förhåller sig till dessa. I
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