
Till förbundsordförande, kanslichefer, styrelsen, samarbetsorgan i län/region och kansliet 
  

Funktionshinderkonventionen och juridik som verktyg 

  

Vilka juridiska strategier ska funktionshinderrörelsen använda för att FN-
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och olika lagar 
ska leda till förändring i samhället? Vilka erfarenheter har olika aktörer av att 
använda lagstiftning som verktyg? Hur ska pågående projekt arbeta för att ord ska 
bli verklighet?  
  
En konferens för dig som vill förändra! 
  
Målgrupp: funktionshinderrörelsen, diskrimineringsbyråer, MR-jurister 

  
Kostnad: Ingen kostnad men vi uppskattar om du anmäler förhinder i god tid 
eftersom lunch ingår. 
  
Tid: 19 maj kl. 10.00-15.00 

  
Plats: Läns-HSO, S:t Göransgatan 84, Stockholm 

  
Länk Till anmälan senast 9 maj. 
  
Medverkande  

         Annika Jyrwall Åkerberg – Jurist, Civil Rights Defender 

         Stellan Gärde, Jurist, Apply Human Rights 

         Rami Al-Khamisi, Juriststudent och författare till rapporten Rörelsejurister 

         Paul Lappalainen – Jurist och projektledare Lagen som verktyg 

         Lars Lindberg, Projektledare, Handikappförbunden 

         Andrea Bondesson – Jurist, Handikappförbunden 

  
Arrangör: Projektet Från snack till verkstad – Handikappförbunden i samarbete med 
projektet Lagen som verktyg – Independent Living Institute 

  
Bakgrund 

Handikappförbunden bedriver med stöd av Arvsfonden ett projekt – Från snack till 
verkstad - om att stärka FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättnings ställning i Sverige och för att Sverige ska uppfylla sina 
skyldigheter enligt den. En del av projektet består i att stödja medlemsförbunden att 
driva fall i domstol för att försöka få domstolarna att tolka svensk lagstiftning 
normkonformt. Med det menas att en myndighet eller domstol tolkar svensk rätt på 
ett sätt som överensstämmer med konventionen. Projektet samarbetar med projektet 
Lagen som verktyg som drivs av Independent Living Institute (ILI) som syftar till att 
försvara personer med funktionsnedsättning mot diskriminering bland annat genom 
rådgivning och förmedling av utomstående jurister. Projektet ska även öka samla, 
fördjupa och sprida juridisk expertis om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning.  

http://www.handikappförbunden.se/vi-ar-handikappforbunden/Anmalan/

