Aktivera resurser

Hej,
Nyhetsbrev på svenska från VATES-stiftelsen handlar denna
gång om Nordens Välfärdscenter NVCs konferens
Funktionshinderspolitik i Norden. FN-konventionens
genomförande och övervakning – artikel 33.
FNs konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning är ett starkt dokument, som förpliktigar
de stater som ratificerat konventionen att vidta en rad åtgärder
för att förbättra ställningen för personer med
funktionsnedsättning och försäkra att de behandlas som
fullvärdiga samhällsmedlemmar.
Marianne Smedegaard vid NVC, tydliggjorde att
funktionshinderpolitik handlar om att människor med
funktionsnedsättningar ska ha ett liv på lika villkor som andra.
- Idag ska vi diskutera politik som berör fem miljoner
nordbor. Politik som vidrör alla delar av samhället och alla
förhållanden i livet, framhöll Smedegaard.
Funktionshinderpolitik är en viktig del av den nordiska
välfärdspolitiken. De nordiska länderna och självstyrande
områden: Danmark, Norge, Island, Sverige, Finland,
Grönland, Färöarna och Åland, arbetar och samarbetar för en
ökad inkludering av personer med funktionsnedsättning i
samhällets alla områden.
Av de nordiska länderna har Sverige, Norge och Danmark
ratificerat konventionen. På Island och i Finland pågår
förberedelsearbete gällande ratificering. I Finland förbereds
bl.a. ett lagförslag till riksdagen som möjliggör ratificering.
Artikel 33 i konventionen stipulerar om Nationellt
genomförande och övervakning
1. Konventionsstaterna ska i enlighet med sina
förvaltningssystem utse en eller flera kontaktpunkter inom
regeringen för frågor som gäller genomförandet av denna
konvention och ska på lämpligt sätt överväga att inrätta eller
utse en samordningsmekanism inom regeringen för att
underlätta därtill relaterad verksamhet inom olika sektorer och
på olika plan.
2. Konventionsstaterna ska, i enlighet med sitt rättssystem och
sitt förvaltningssystem, bibehålla, förstärka, utse eller inom
konventionsstaten upprätta en mekanism, inklusive en eller
flera oberoende mekanismer enligt vad som befinns

ändamålsenligt för att främja, skydda och övervaka
genomförandet av denna konvention. Vid utseendet eller
upprättandet av mekanismen ska konventionsstaterna beakta
de principer som hänför sig till statusen och funktionen hos de
nationella institutionerna för skydd och främjande av de
mänskliga rättigheterna.
3. Det civila samhället, särskilt personer med
funktionsnedsättning och de organisationer som representerar
dem, ska involveras i och fullt ut medverka i
övervakningsförfarandet.
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Ur VATES-stiftelsens synpunkt är artikel 8,
Medvetandegörande om situationen för personer med
funktionsnedsättning viktig, där fastslås bl.a. att
konventionsstaterna åtar sig att vidta omedelbara, effektiva
och ändamålsenliga åtgärder i en rad frågor till vilka hör att
främja erkännandet av färdigheter, meriter och förmågor hos
personer med funktionsnedsättning samt av deras bidrag på
arbetsplatserna och på arbetsmarknaden.
Jag bifogar FN-konventionen som bilaga i en engelsk-svensk
översättning utgiven av Sveriges utrikesdepartement till detta
brev.
Maarit Aalto från NVC presenterade Funktionshinderspolitik
i Norden – struktur, genomförande och uppföljning, som är en
jämförelse av läget i Norden. Maria Montefusco
presenterade det nya Rådet för nordiskt samarbete om
funktionshinder som består av experter från alla nordiska
länder och självstyrande områden. Tina Sjöblom från
Institutet för hälsa och välfärd THL presenterade i sitt
anförande Blir det bättre? – uppföljning av
funktionshinderstrategier i Finland vårt nationella
handikapprogram VAMPO och dess genomförande hittills.
Nära 90 personer från samtliga nordiska länder hade samlats
till Stockholm för att delta i konferensen
Funktionshinderspolitik i Norden. Vid konferensen
diskuterades hur funktions-hinderspolitik genomförs, följs
upp och hur man inkluderar funktionshindersorganisationerna.
Konferensen gav en inblick i de samlade erfarenheter som

tagits fram och diskuterats i projektet och som även beskrivs i
en rapport med samma namn.
Denna länk för till presentationerna från seminariet: Jag
lägger med de tre ovannämnda som bilagor till detta brev.
Materialet från VATES och Optima samkommuns
gemensamma seminarium i Tammerfors Arbete och
utbildning självklart! Aktivera resurser i Svenskfinland!
Seminariet samlade över 90 deltagare från Finland och
Sverige. Materialet finns utlagt på VATES hemsida, dit
följande länk för
http://www.vates.fi/service.cntum?pageId=157541
Aktivera resursers kommande svenskspråkiga seminarium har
nu fått fastställd tid, den ordnas 4–5 juni 2014 i Tammerfors.
Mer information följer. Vill du påverka innehållet kan du
skicka e-post till mig eller rent av anmäla dig till vårt
diskussionsforum Hoppet.
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