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Innspill til nasjonal handlingsplan for bærekrafts målene Innspill fra 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Nordland 
 
I sitt møte 23.11.2020 har Rådet for personer med funksjonsnedsettelse behandlet saken og gjort 
følgende vedtak: 
 
Fylkestings sak 145/2020 Innspill til nasjonal handlingsplan for bærekrafts målene. 

a. Flere av bærekrafts målene omhandler inkludering og demokrati og viktigheten av at alle er med. 
«Leaving noone behind» (ingen blir glemt) er et brukt slagord i bærekraftmålene. På mange 
områder er personer med funksjonsnedsettelse diskriminert ved manglende tilgjengelighet og 
utdaterte holdninger. Aktive politikere med funksjonsnedsettelse snakker om å være «maskot» 
eller noen som gir et synlig bilde av inkludering. Noe av dette er selvsagt avhengig av den enkeltes 
egeninnsats. Når det er sagt er det en kjensgjerning at politikere med funksjonsnedsettelse blir 
oftere foreslått til råd og utvalg som omhandler tilgjengelighet og helse. Disse har ofte høy 
utdanning og langt flere ressurser om det som handler sitt eget liv. Brukermedvirkere kan man 
finne i brukerorganisasjonene. Det må være fornuftig å bruke aktive politikere i forhold til sitt talent 
og interesse frem for sine fysiske eller psykiske egenskaper. 

b. Det er beklagelig at Konvensjonen om rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse (CRPD) 
ikke er sett på som et instrument for å fremme denne gruppens menneskerettigheter.  

c. For å sikre at «noone gets left behind» ønskes det at regjeringen hever statusen til CRPD til samme 
nivå som barnekonvensjonen og konvensjonen om likestilling mellom kjønnene. Det vil si at FNs 
konvensjonen om rettigheter til personer med funksjonsnedsettelse må gå foran norsk lov, og at i 
samarbeid med brukermedvirkere må norsk lov oppdateres til å følge konvensjonen. 

 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Nicholas David Williams 
rådgiver 

 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
    
 

  
 

 
 


