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Pressmeddelande från FRA 

Wien den 12 oktober 2017 

Oberoende är långt från verkligheten för många med 

funktionsnedsättningar 

Många inom EU med funktionsnedsättningar lever fortfarande på institutioner. 

De riskerar att bli isolerade, marginaliserade och förhindrade att leva ett 

fullgott och oberoende liv och står inför sämre villkor än människor utan 

funktionsnedsättningar. Detta kräver systemförändringar av de sätt på vilka 

stöd till människor med funktionsnedsättning organiseras och finansieras. Det 

är vad nya rapporter från Europeiska unionens byrå för grundläggande 

rättigheter visar. Rapporterna behandlar vad människor med 

funktionsnedsättning behöver från EU och medlemsstaterna för att kunna bo 

för sig själva med samhällsstöd, använda kollektivtrafik eller handla. 

– Alltför ofta ges människor med funktionsnedsättning inga val och ingen kontroll över 

sina liv. Även om EU och medlemsstaterna har förbundit sig att göra det möjligt för 

människor att utöva sin rätt att leva oberoende så ser verkligheten ut på ett helt annat 

sätt. Dessa rapporter fungerar som en väckarklocka för att vägleda politiska 

beslutsfattare så att de ser till att denna rättighet genomförs fullt ut i hela EU, säger 

FRA:s direktör Michael O’Flaherty. 

Rapporterna ”From institutions to community living” (Från institutioner till 

serviceboende) undersöker olika aspekter av flytten bort från institutioner mot eget 

boende och serviceboende, en rättighet som fastställs i FN:s konvention om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning. Rapporterna tar upp  planer och åtagande för 

avinstitutionalisering, finansiering och konsekvenser av detta för människor med 

funktionsnedsättning.  

Rapporterna visar att många medlemsstater har strategier för avinstitutionalisering som 

förbinder dem att ge alla människor med funktionsnedsättningar möjlighet till eget 

boende. EU:s strukturfonder har också gjort övergången från institutioner till 

samhällsbaserat stöd till ett villkor för att få finansiering. Strategierna saknar dock ofta 

lämplig finansiering, tydliga tidsramar och mål och misslyckas med att engagera 

organisationer för personer med funktionsnedsättning, vilket hämmar framsteg. 

Dessutom finansierar fortfarande många medlemsstater institutioner.   

Till följd av bristande samordning mellan flera olika nationella och lokala myndigheter 

som erbjuder stöd lever människor med funktionsnedsättning ofta under sämre villkor 

än människor utan funktionsnedsättning. Detta gäller särskilt om de har allvarliga 

funktionsnedsättningar. De känner sig därför ofta åsidosatta utan kontroll över sina liv.  

Detta pekar på behovet av att fastställa tydliga planer med tillräckliga resurser i fråga 

om finansiering och ansvar för stöd till stängning av institutioner och möjligheter till 

samhällsbaserat boende, till exempel erbjudande av olika typer av personlig assistans av 

god kvalitet. Lämpligt samhällsstöd ska finnas till stöd för människor med 

funktionsnedsättning när de lämnar institutioner. Att göra vardagliga tjänster som 

exempelvis transporter, hälsovård och utbildning tillgängliga är därför väsentligt. Att 

engagera människor med funktionsnedsättning och de organisationer som representerar 

dem i beslutsfattande och övervakning av framsteg är också viktigt för att se till att 

deras behov tillgodoses så att de kan utöva sin rätt till att leva oberoende.   

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/independent-living-structures
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/independent-living-structures
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/independent-living-funding
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/independent-living-outcomes
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/independent-living-outcomes
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För mer information, kontakta: media@fra.europa.eu /  

Tfn: +43 1 580 30 642.  

Meddelande till redaktörerna: 

FRA är EU:s oberoende organ med uppdrag att förse unionen och dess medlemsstater 

med stöd och sakkunskap i fråga om de grundläggande rättigheterna. Mer om FRA:s 

arbete om funktionsnedsättning finns på vår webbplats. 

mailto:media@fra.europa.eu
http://fra.europa.eu/en/theme/people-disabilities

