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Att kunna läsa och skriva är de viktigaste förutsättningarna för att kunna ta 
sig ur fattigdom. I ett av FN:s millenniemål har världens länder enats om att 
till 2015 se till att alla barn får gå i grundskola. Trots det utestängs fortfarande 
en stor majoritet av alla barn med funktionsnedsättning i fattigare länder från 
skolan på grund av fördomar, bristande tillgänglighet, flickors låga status och 
fattigdom.

När dessa över hundra miljoner barn fråntas rätten till utbildning så fråntas 
de också sina fortsatta möjligheter att få arbete, att kunna försörja sig och att 
delta i samhällsutvecklingen. 

För att öppna upp de stängda klassrummen krävs en mängd konkreta, riktade 
insatser såsom hjälpmedel och lärare som har kunskap om barnens behov. 
Det behövs lärare med teckenspråkskompetens för döva barn och under-
visningsmaterial och speciallärare med särskild kompetens för att undervisa 
barn med synskada. Skolornas lokaler behöver anpassas för barn med ned-
satt rörelseförmåga och det behövs lärare som har kunskap om pedagogik 
för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd.

Det kan låta som kostnadskrävande åtgärder för länder som kämpar med 
enorma utmaningar, men priset för att låta alla dessa barn stå utanför skolan 
är betydligt högre. Vår erfarenhet visar att den politiska viljan är den avgö-
rande framgångsfaktorn. Om funktionshinderperspektivet finns med redan i 
planeringsstadiet är kostnaderna för de nödvändiga insatserna små – både 
i faktiska termer och i relation till den enorma samhällsförlusten som annars 
är alternativet.  

I de program och projekt som MyRights medlemsorganisationer driver tillsam-
mans med sina partnerorganisationer i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika 
är rätten till utbildning en grundläggande fråga därför att det handlar om män-
niskors möjligheter att delta i samhällsutvecklingen. Men i många länder 
saknas kunskap om den förmåga och den kraft som människor med funktions-
nedsättning besitter, vilket i sin tur leder till stora brister i utbildningspolitiken. 
För att förändra detta krävs starka funktionshinderorganisationer som kan 
förmedla kunskap, bidra till ett tydligt funktionshinderperspektiv och utkräva 
beslutfattarnas ansvar för att alla barn ska få gå i skolan. 

FÖRORD



Därför bygger MyRights utvecklingssamarbete på partnerskap och erfaren-
hetsutbyte kring hur man bygger starka organisationer som kan bedriva ett 
samhällspolitiskt förändringsarbete. I takt med att våra samarbetsorganisa-
tioner blir starkare ökar möjligheterna att fler länder uppfyller målet om en 
grundskola för alla barn. 

Roland Håkansson
MyRights ordförande
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MILLENNIEMÅLENS boRTgLöMDA bARN

Skolorna i världen är inte till för alla barn
”Utbildning är det mest kraftfulla vapen man kan använda för att förändra värl-
den.” Det sa Nelson Mandela i ett tal 2003. Alltfler barn i världen utrustas med 
detta viktiga vapen, de får gå i skolan. Men vad händer med ett barn som ald-
rig får tillgång till utbildning på grund av funktionsnedsättning? När kampen 
för ett förändrat liv är en kamp mot stängda skoldörrar, skrämmande attityder 
och en skriande brist på resurser. Det är de barnen den här skriften handlar 
om, Millenniemålens bortglömda barn.

År 2000 enades världens länder om de åtta Millenniemålen. De består av åtta 
mätbara mål som handlar om att förbättra livet för världens fattiga och de ska 
vara uppfyllda år 2015. Mål #2 lyder Se till att alla barn får gå i grundskola 
och FN-organet Unesco (FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur 
och kommunikation) bedömer att världen närmar sig det målet. I utvecklings-
länderna rapporterar man att nittio procent av alla barn nu går i skolan. Men 
den imponerande statistiken omfattar inte de 120 miljoner barn med funk-
tionsnedsättning som bor i utvecklingsländerna.1 För dem är siffran omvänd, 
mer än nittio procent går inte i skolan.2 Men dessa barn syns nästan aldrig i 
de årliga rapporterna om Millenniemålen. 

om Millenniemål #2 ska kunna uppnås på riktigt måste kraftfulla, riktade insat-
ser göras för barn i behov av särskilt stöd. För de själva och deras familjer 
handlar det om att få ett värdigt liv.
– Den viktigaste grunden till fattigdom är att människor inte har gått i skolan. 
Utbildning är det första steget när människor börjar resa sig ur fattigdom, säger 
Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet. 

– Först kommer utbildning, sedan bättre hälsa och därefter bättre ekonomi. För 
fattiga människor är det naturligtvis nästan aldrig fråga om någon lång utbild-
ning, men att kunna läsa och skriva kan förändra livet. Det har stor betydelse 
för en hel familj om någon kan läsa och skriva, förklarar Rosling. 

Syns man inte så finns man inte 

År 2011 publicerade FN en nulägesrapport om de åtta millenniemålen ur ett 
funktionshinderperspektiv, Disability and the Millennium Development Goals. 
Redan på första sidan erkänner man: De uppskattningsvis 1 miljard männis-
kor i världen som lever med en eller flera fysiska, sensoriska (blindhet/dövhet), 
intellektuella eller mentala funktionsnedsättningar, nämns inte i något av de 
8 målen, åtföljande 21 målen, 60 indikatorerna eller i Millenniedeklarationen. 
Att bortse från behoven hos den här gruppen beskrivs i rapporten som ”en 

1. EFA global Monitoring Report 2010, UNESCo, 2010
2. Disability and the Millennium Development goals, FN, New York, 2011



5

förlorad möjlighet att ta itu med de akuta sociala, utbildnings-, hälso- och eko-
nomiska frågor för miljontals världens mest marginaliserade medborgare”.3 

När man sätter Millenniemål #2 under lupp är bristen på ambition och rappor-
tering lika nedslående. Det var först år 2010 som man överhuvudtaget tog med 
begreppet funktionsnedsättning i den årliga Millennium Development Goals 
Report och den bekräftade bara vad funktionshinderrörelsen har påpekat i 
många år: ”Även i länder som ligger närmare att nå målet för grundutbildning, 
utgör barn med funktionshinder majoriteten av dem som står utanför.” 3Trots 
att det rör sig om över 100 miljoner barn som riskerar att nå vuxen ålder utan 
att ha tillbringat en enda dag i skolan, räknas de inte - vare sig bildligt eller 
bokstavligt. 
– Rapporteringen är övergripande, allt kan inte få plats, svarar Monica 
Lorensson, UNDP, FN:s utvecklingsprogram, i Sverige. Alla grupper vill ha 
in sina mål i Millenniemålen men det är omöjligt att specificera varje grupp. 
Lorensson konstaterar vidare.
– De barn som det kostar mest att få in i skolan finns kvar utanför. Det är flickor, 
etniska minoriteter och barn med funktionsnedsättning. 

Osedda utmaningar - olösta problem
Varför finns det fortfarande inga säkra uppgifter om skolgången för barn med 
funktionsnedsättning som bor i världens utvecklingsländer? 
– Det är svårt och dyrt att få fram statistik, säger Kenneth Eklindh, som fram till 
2011 var ansvarig för sektionen ”Inclusion and Quality Learning Enhancement” 
på UNESCo:s huvudkontor i Paris.
– Jag har själv försökt starta räkneprojekt tillsammans med både Världshälso- 
organisationen och Unicef, men för att arbetet skulle ge pålitliga resultat hade 
det blivit jätteprojekt som ingen var beredd att betala.

Eklindh bedömer att skolsituationen för barn med funktionsnedsättning under 
det senaste decenniet har förbättrats ytterst marginellt - framstegen rör sig 
om högst ett par procents ökning i antalet barn med funktionsnedsättning 
som går i skolan.

I rapporten Disability and the Millennium Development Goals från 2011 tar 
man upp problematiken med statistik om personer med funktionsnedsättning: 

”Uppgifter om funktionshinder är fortfarande en utmaning för globala studier 
eftersom de globala siffrorna om antal personer med funktionsnedsättning inte 
är särskilt tillförlitliga och baslinjedata för många utvecklingsfrågor är knappa 
eller obefintliga. Framsteg mot millenniemålens övergripande uppfyllelse kan 
dölja bristen på framsteg eller till och med skymma försämrade villkor för per-
soner med funktionsnedsättning.” 4

Utan grundläggande uppgifter (som kan följas över tid) om den aktuella sta-
tusen för barnens skolgång, är risken stor att fel åtgärdar sätts in eller att 
åtgärder i värsta fall uteblir helt. 

3. The Millennium Development goals Report 2010, FN, New York, 2010
4. Disability and the Millennium Development goals, FN, New York, 2011
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Dålig statistik ingen ursäkt för handlingsförlamning. 
När man vet att läskunnigheten hos vuxna med funktionsnedsättning i utveck-
lingsländer är så låg som tre procent (i vissa länder så låg som en procent för 
kvinnor med funktionsnedsättning)5 och när man vet vilka förödande konse-
kvenser analfabetism har för individen, familjen och samhället, vore det en 
global tragedi att också neka dagens barn med funktionsnedsättning möjlig-
het att gå i skolan, lära sig läsa och skriva och bli delaktig i samhället.

Varför saknas barn med funktionsnedsättning  
i klassrummet?
     
 • Fattigdom
Fattigdom och funktionsnedsättning har ett tydligt samband. I många utveck-
lingsländer har en familj med mycket begränsade inkomster och flera barn att 
ta hand om, ett antal tunga utgifter kopplade till skolgång. Skoltransport, skol-
böcker och skoluniformer är ofta avgiftsbelagda och då väljer skolan många 
gånger bort för barnet med funktionsnedsättning. För gatubarnen med funk-
tionsnedsättning är plats i ett klassrum än mer ouppnåelig - Unicef beräknar 
att en tredjedel av alla gatubarn har en funktionsnedsättning.6 Många av dessa 
barn lever med hiv, malaria eller tbc och orkar inte gå i skolan på grund av 
sin sjukdom.  

 • Fördomar 
Fördomar kan ta död på skoldrömmen lika effektivt som fattigdom. okunskap 
om hur en funktionsnedsättning uppstår och vilka förmågor ett barn med funk-
tionsnedsättning besitter, gör att miljontals barn aldrig få en chans att visa vad 
de kan i klassrummet. Skamkänslor, rädsla för övergrepp eller mobbning och 
brist på lärare med nödvändig kompetens är några av de faktorer  som slår 
hårt mot ett barn med funktionsnedsättning.
  
 • Flickors status
Flickor utgör majoriteten av barnen i världen som inte går i skolan och flickor 
med funktionsnedsättning har minst chans av alla barn i världen att få sätta 
sig i skolbänken.7 Denna dubbla diskriminering gör att många flickor och kvin-
nor med funktionsnedsättning blir kvar hela livet hos sina föräldrar.

 • Tillgänglighet
Skolböcker som inte finns på punktskrift, en ramp som inte byggs till skolpor-
ten, en rullstol som är för dyr, en teckenspråkig lärare eller tolk som fattas, 
läromedel som inte har anpassats för barn med kognitiv funktionsnedsättning 

… bristande tillgänglighet har många ansikten. 

5. Disability and the Millennium Development goals, FN, New York, 2011
6. Factsheet on Persons with Disabilities, FN, http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=18
7. A gender and disability perspective, background paper* prepared for the  Education for All global Monitoring Report 2003/4, Världsbanken, 2003
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Så öppnar man klassrummet för barn med 
funktionsnedsättning
I dagsläget har 125 länder ratificerat FN:s konvention om rättigheter för per-
soner med funktionsnedsättning.8  Det innebär att länderna förbinder sig att 
följa konventionen i sin lagstiftning och i sitt politiska arbete. Vad det gäller 
rätten till utbildning för barn med funktionsnedsättning är Artikel 7 och Artikel 
24 mycket tydliga:

#7 Staterna ska säkerställa att barn med funktionsnedsättning har tillgång till 
alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.  

#24 Rätten till utbildning ska förverkligas utan diskriminering och på lika vill-
kor. Människor med funktionsnedsättning får inte utestängas från det allmänna 
utbildningssystemet. 

För att öppna upp de stängda klassrummen krävs ett brett spektrum av insat-
ser.  Men först måste myndigheterna anstränga sig för att skaffa kunskap om 
dessa barn och om deras skolsituation. Som rapporten Disability and the 
Millennium Development Goals påpekar, är tillförlitlig statistik ett kraftfullt verk-
tyg som inte kan överskattas!

• I många länder behövs det stödjande funktioner och ett omfattande infor-
mationsarbete som visar vikten av en skolgång för alla barn.

• För att skolgången ska bli meningsfull måste ländernas regeringar, myn-
digheter och skolor arbeta för att alla barn ska kunna tillgodogöra sig 
undervisningen. 

• Skolans värderingar måste genomsyras av en övertygelse om alla männis-
kors lika värde om alla barn ska kunna känna sig välkomna i klassrummet. 

Kort och gott - varje barn har rätt till stöd utifrån sin funktionsnedsättning och 
sina förutsättningar. Rapporten Disability and the Millennium Development 
Goals från 2011 noterar att många av dessa insatser kostar relativt lite att 
genomföra – och än viktigare – de kan förutses, planeras och budgeteras för. 
Därför föreslår funktionshinderrörelsen följande åtgärder:

Döva barn
För att vara delaktig i klassrummet behöver döva barn en teckenspråkig miljö. 
I många utvecklingsländer finns dövskolor men de uppfyller sällan behovet av 
anpassad undervisning för döva barn. De är för få och även på dövskolorna 
saknar ofta flertalet lärare kunskap i teckenspråk, vilket försvårar kommunika-
tionen med eleverna. På många ställen lever det hos både skolmyndigheter 
och lärare kvar en gammal föreställning om att döva barn ska undervisas 
muntligt och lära sig att läsa på läppar. Det strider mot all nutida forskning 
och erfarenhet som visar att teckenspråket är viktigt för döva barns utveckling. 

8. Factsheet on Persons with Disabilities, FN, http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=18



8

I flera utvecklingsländer har det dock börjat ske en positiv utveckling och allt 
fler länder har erkänt teckenspråket som dövas första språk. Ett första vik-
tigt steg har ofta varit framtagandet av nationella teckenspråkslexikon. När 
det finns ett lexikon att tillgå kan man också börja genomföra riktade insatser 
som ger döva barn, deras familjer och lärare möjlighet att lära sig teckenspråk. 

Barn med hörselnedsättning
Hur det går i skolan för barn som inte är helt döva, men har en hörselskada, 
beror mycket på vilken kunskap skolan och lärarna har om hörselnedsätt-
ningar. om man lyckas åstadkomma en god ljudmiljö kombinerat med mindre 
klasser kan elever med en lindrig hörselskada tillgodogöra sig en hel del av 
undervisningen. De flesta barn med hörselskada behöver hörapparat och hör-
selteknik i skolan. Eftersom fattiga barn i fattiga länder inte har tillgång till det 
blir de i praktiken döva och behöver teckenspråk för att kunna hänga med i 
skolan och kommunicera med sin omgivning. 

Barn med intellektuell funktionsnedsättning
barn med intellektuell funktionsnedsättning behöver tillgång till anpassade 
läromedel och pedagogiskt stöd av lärare som har kunskap om deras förmåga 
och förutsättningar. De ska inkluderas i skolor i närmiljön, med möjlighet att 
ta del av undervisningen på sina villkor. I många utvecklingsländer är verk-
ligheten en helt annan för barn med kognitiv funktionsnedsättning. Alltför ofta 
betraktar man dessa barn som ”obildbara” – en grupp som inte hör hemma 
i skolan bland andra barn. barnen blir kvar hemma, utan undervisning, utan 
yrkesträning och utan möjlighet till utveckling. 

Barn med psykiska funktionsnedsättningar
barn med psykiska funktionsnedsättningar kan ha svårt att få sina svårighe-
ter sedda. I många länder där man kämpar med knappa resurser för allmän 
hälsovård, finns ingen barnpsykiatrisk vård. På grund av bristande kunskap 
kan en psykisk funktionsnedsättning tolkas som en intellektuell funktionsned-
sättning och barnet blir utestängd från skolan. bland storstädernas gatubarn 
är barn med psykiska funktionsnedsättningar särskilt utsatta.  

Barn med rörelsehinder
I många länder vandrar barn långt varje dag för att komma till skolan. om 
man inte kan gå behöver man en rullstol, men i utvecklingsländerna är det 
än så länge en ouppnåelig dröm för de flesta barn med rörelsehinder. Likaså 
med skolskjuts. 

om man kommer till skolan ska man kunna komma in, ta sig fram inomhus, 
komma ut på rasterna och gå på toaletten. För barn med rörelsehinder blir det 
nästan alltid problem därför att de flesta skolor i världen inte är tillgängliga. En 
grundläggande tillgänglighet i skolan kan man ofta lösa utan stora kostnader, 
med ramper, ledstänger och bredare dörrar. Har man dessutom ständig smärta 
som till exempel vid reumatism så behöver man anpassad tid för skolgången.
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Barn med synnedsättning
För barn med synnedsättning kan orienteringsträning och en vit käpp öka 
rörelsefriheten och självständigheten. Många kan ta sig till skolan på egen 
hand med hjälp av käppen, andra behöver ledsagning. I klassrummet är det 
skolans och lärarens ansvar att den som inte ser bra ändå kan följa undervis-
ningen. En enkel hjälp är att barnet får sitta längst fram. 

För att barn med synnedsättning ska kunna lära sig att läsa behöver de få 
använda punktskrift och ha tillgång till läromedel på punktskrift. I den rika delen 
av världen använder personer med synnedsättning datorer med syntetiskt tal 
och andra digitala hjälpmedel. Den dag sådant finns för alla synskadade barn 
kommer deras skolsituation att vara en helt annan än idag. I de flesta länder 
finns det enstaka specialskolor för barn med synnedsättning, men en fung-
erande inkluderande skola på hemorten är oftast mycket bättre för barnen. 

Barn med albinism 
barn med albinism har oftast en synskada och de måste ha kläder som skyd-
dar dem mot starkt solljus. Men skydd av en helt annan art behövs i de länder 
där personer med albinism lever under dödshot på grund av starka fördomar 
om funktionsnedsättningen. om föräldrar ska våga låta sina barn gå i sko-
lan krävs både informationskampanjer och insatser som skyddar barnen från 
våld i och utanför skolan.

Barn med medicinska funktionsnedsättningar
Många barn i utvecklingsländer lever med en medicinsk funktionsnedsättning. 
Diabetes, blödarsjuka, reumatiska sjukdomar, hjärt- och lungsjukdomar, astma, 
allergi och andra kroniska sjukdomar är vanligare i utvecklingsländerna, sam- 
tidigt som fattigdom stänger ute många barn från en god medicinsk behand-
ling. Detta har en mycket negativ påverkan på det sjuka barnets skolgång då 
trötthet, smärta, och näringsbrist gör det omöjligt att hänga med i skolarbetet.
För den här gruppen är den viktigaste insatsen den som gör dem friska, eller 
den som ger barnen möjlighet att leva med sin sjukdom och fungera i vardagen. 

Fattigdom, funktionsnedsättning och utbildning
Funktionsnedsättning och fattigdom är nära förknippat med varandra. 
Fattigdom skapar funktionsnedsättningar och funktionsnedsättningar skapar 
fattigdom. Världsbanken beräknar att tjugo procent av de fattigaste männis-
korna i världen har en funktionsnedsättning.9 

Fattigdom påverkar hela tillvaron i grunden. Den ger ohälsa och maktlöshet. 
Fattigdom tvingar fram val som inga föräldrar ska behöva göra. Hur talar man 
om för sitt barn med funktionsnedsättning att hen aldrig kommer att kunna gå 
i skolan? Att vara tvungen att välja bort ett barns möjlighet till utbildning och 
till vägen ur fattigdomen är förödande och djupt tragiskt.

9. Uppgifterna är hämtade från FN:s webbplats, http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=18 
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Att alla barn får möjlighet att gå i skolan är av avgörande betydelse för både 
individen och samhället. Att kunna mötas i skolan på lika villkor minskar för-
domar och okunskap. Att ha en utbildad befolkning är en förutsättning för 
utvecklingen av ett demokratiskt, ekonomiskt välmående samhälle. Varje barn 
som inte går i skolan är en förlust för landet.

Att få gå i skolan är en mänsklig rättighet
Att få gå i skolan är en mänsklig rättighet som finns inskriven i FN:s förklaring 
om de mänskliga rättigheterna, i FN:s barnkonvention samt i FN:s konvention 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som ytterligare förstär-
ker de tidigare rättighetskonventionerna.
 
Utbildning stärker en människas självbild och självförtroende. Samhället sig-
nalerar att man är värd att satsas på. Utbildning ger möjlighet till arbete och 
försörjning. Man hör till, man räknas och man kan delta i samhällsutvecklingen. 

Men i alltför många länder är rätten till utbildning långt ifrån självklart för män-
niskor med funktionsnedsättning. Har man berövats chansen att lära sig läsa 
och skriva är det väldigt svårt att bli betraktad och bemött som en självstän-
dig, kompetent samhällsmedborgare när man blir vuxen. 

Samarbete ger effektiva insatser och 
snabbare resultat
Erfarenhet visar att om ländernas regeringar, myndigheter och biståndsaktö-
rer samarbetar med funktionshinderrörelsen i frågor som rör skolsituationen 
för barn med funktionsnedsättning, kan konkreta förbättringar komma till stånd 
betydligt snabbare. Personer med funktionsnedsättning besitter en expertis 
och kunskap om sin funktionsnedsättning som inte finns någon annanstans 
och som är viktig för att de åtgärder som planeras och genomförs ska leda 
till positiva förändringar.  

Funktionshinderrörelsen i utvecklingsländer måste därför stöttas i sin strävan 
att få igång det enorma arbete som krävs för att skapa en jämlik skolgång för 
barn med funktionsnedsättning. 

I rapporten Disability and the Millennium Development Goals från 2011 lyfter 
man fram vikten av att integrera dessa insatser i allt arbete med uppfyllelse 
av milleniemålen: Det är särskilt viktigt att betona att funktionshinderorganisa-
tioner bör delta redan från början i diskussioner och planering av verksamhet 
relaterad till millenniemålen, och inte bara bjudas in i slutet av en process eller
presenteras i samband med ett avslutat program och då bli ombedda att ge 
sitt godkännande.10 

10. Disability and the Millennium Development goals, FN, New York, 2011
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Rapporten anser att representanter för funktionshinderrörelsen bör gå 
samman med andra ideella organisationer (så kallade Non govermental 
organisations) och sätta press på FN att i sin rapportering om milleniemålen 
inkludera uppgifter om personer med funktionsnedsättning. bortom 2015 (när 
milleniemålsatsningen avslutas) och inför diskussioner om en ny global sats-
ning, är rapportens krav glasklart: Funktionshinderorganisationer måste vara 
med i dessa diskussioner från början. Avsaknaden av deltagande av funktions-
hinderorganisationer under åren fram till Millennietoppmötet år 2000 innebar 
att en betydande möjlighet för inkludering av personer med funktionsnedsätt-
ning gick förlorad.11 Denna unika möjlighet får inte gå om intet än en gång.

Det gäller att funktionshinderrörelsen i utvecklingsländerna, tillsammans med 
sina samarbetspartners runt om i världen, redan nu börjar fundera kring vilka 
koordinerade insatser som kommer att behövas och vilka representanter för 
personer med funktionsnedsättning som ska ”sitta vid bordet” när nya utbild-
ningsmål för världens barn ska formuleras bortom 2015. 
Inspirationen inför denna uppgift har vi redan.

Referenser
• A gender and disability perspective, background paper prepared for  

the Education for All global Monitoring Report 2003/4, Världsbanken, 2003
• Disability and the Millennium Development goals, FN, 2011
• Factsheet on Persons with Disabilities, FN:s webbplats,  

http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=18
• FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  

Ds 2008: 23, Socialdepartementet
• FN:s webbplats,  

http://www.un.org/disabilities/countries.asp?navid=12&pid=166
• EFA global Monitoring Report 2010, UNESCo, 2010
• The Millennium Development goals Report 2010, FN, New York, 2010
• The State of the World´s Children 2006: excluded and invisible, UNICEF, 

2005
• World Report on Disability, Världsbanken och WHo, 2011
• de Vylder, Stefan, Utvecklingens drivkrafter om fattigdom, rikedom och  

rättvisa i världen, Forum Syd, 2002
• UN Resolution “Realising the Millennium Development goals for Persons 

with Disability” (A/RES/64/131)

11. Disability and the Millennium Development goals, FN, New York, 2011

Utbildning är det mest kraftfulla vapen man kan 
använda för att förändra världen.
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har musiker en mycket bättre arbetsmark-
nad än här. De flesta som utbildat sig har 
fått jobb. En del har blivit musiklärare, en
del restaurangmusiker. Någon har startat en 
egen restaurang och andra har bildat egna 
band, berättar Elvira Kivi.

Möjligheterna har blivit fler
Flera svenska funktionshinderorganisatio-
ner har tillsammans med MyRight arbetat 
i Nepal i många år. De som är engage-
rade i projekten kan se att situationen 
för människor med funktionsnedsättning 

För att inte härbärget ska bli en segregerad 
plats är både seende och synskadade kvin-
nor välkomna att bo på härbärget. 
– Att vara kvinna med synskada och komma 
ensam till huvudstaden är väldigt svårt om 
man inte har ett härbärge med service och 
stöd att komma till, berättar Elvira Kivi från 
Unga Synskadade. 

På härbärget får kvinnorna med synskada 
hjälp att lära sig hitta i omgivningen och 
att röra sig på egen hand. De kan också 
få hjälp med praktiska sysslor. Många bör-
jar med att lära sig punktskrift för att ha en 
chans att studera. 

Viktig väg ut ur isoleringen
Kvinnorna som får plats på härbärget i 
Kathmandu ges möjlighet att lämna ett ofta 
isolerat liv i sin hemby. För många har det 
varit svårt att ta sig hemifrån och att gå i 
skolan därför att hela miljön varit otillgäng-
lig för den som inte ser. I huvudstaden får 
de möjlighet att träffa andra personer med 
synskada och att engagera sig i Nepals för-
ening för synskadade.

För att ge personer med Synskada en chans 
till utbildning och arbete har man som en del 
av ett projekt mellan Nepal Association of 
the blind och Unga Synskadade startat en 
musikutbildning.  

– För oss i Sverige kan det låta lite märkligt 
att starta en musikutbildning, men i Nepal 

Härbärgen ger kvinnor chans 
att studera
I Kathmandu finns flera härbärgen för kvinnor. De är ofta en förutsättning för att 
familjerna från Nepals landsbygd ska tillåta sina döttrar att flytta till stan och stu-
dera. Organisationerna Nepal Association of the Blind och Nepal Disabled Women 
Association som samarbetar med Unga Synskadade i Sverige driver sedan 1990-
talet ett härbärge som tar emot kvinnor med funktionsnedsättning. 

Elvira Kivi, 
Unga Synskadade
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att lära sig teckenspråk och att det utbildats 
teckenspråktolkar. 

Idag samarbetar sex nepalesiska och fem 
svenska funktionshinderorganisationer till-
sammans med MyRight i ett gemensamt 
program för att höja beslutfattarnas kunskap 
om funktionshinderfrågor och göra politiken 
mer inkluderande. En stor framgång är att 
utbildningsdepartementet och kommissio-
nen för mänskliga rättigheter också finns 

successivt har förbättrats. Det projekt som 
Kathmandu Deaf Association driver i sam-
arbete med Stockholms Dövas Förening 
har bland annat lett till att döva personer 
från olika byar har fått kontakt med varan-
dra och kunnat bilda föreningar. Man har 
utvecklat ett teckenspråkslexikon, vilket 
stärkt teckenspråkets status och därmed 
dövas självkänsla och ställning i samhället. 
Det har i sin tur lett till att fler döva perso-
ner och deras familjer har getts möjlighet 

”Musikutbildningen har gjort mig självständig. Idag är jag professionell sångerska 
och kan försörja mig själv.”
Pooja Rai, Nepal
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kunskap och otillgängliga miljöer, men det 
finns ändå mycket vi kan göra. Vi behöver 
göra skolplanen mer inkluderande, få fram 
tillgängliga läroböcker och höja lärarnas 
kunskap om elevers olika behov. Vi behöver 
också arbeta för att förändra attityder hos 
både lärare, elever och föräldrar, säger Roj 
Nath Pande, som arbetar på utbildningsde-
partementet och deltog i Sverigebesöket. 

Ett exempel på att det finns ett politiskt 
intresse i Nepal att förändra situationen för 
barn med funktionsnedsättning är att 650 
döva och synskadade personer har fått 
arbete som lärare. Det innebär att fler elever 
har fått lärare som de kan kommunicera 
med och som via den egna erfarenheten har 
insikt om deras specifika behov. Samtidigt 
har vuxna döva och synskadade personer 
fått bra och meningsfulla arbeten.

År 2009 ratificerade Nepal FN:s kon-
vention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. I samarbete med 
funktionshinderrörelsen i landet och med 
inspiration från de svenska funktionshinder-
organisationerna och MyRight håller man 
nu på att ta fram en ny policy om rättighe-
ter för personer med funktionsnedsättning.  

 – Funktionshinderorganisationernas kun-
skap är avgörande för att den nya policyn 
ska bli långsiktig och relevant, säger Roj 
Nath Pande på utbildningsdepartementet.

med i arbetet. Funktionshinderrörelsen har 
även två representanter i parlamentet.

Beslutsfattarna börjar ta sitt 
ansvar för barn med funktions-
nedsättning
De flesta barn med funktionsnedsättning 
i Nepal går fortfarande inte i skolan, men 
regeringen har antagit en policy för special-
undervisning. I den ingår flera insatser som 
riktar sig till barn med funktionsnedsättning; 
fler tillgängliga skolor, fri undervisning på 
låg- och mellanstadiet, liksom skolstipendier 
och kostnadsfria elevhem. Regeringen har 
också ansvar för att eleverna får tillgång till 
anpassade läromedel. 

2012 besökte flera regeringstjänstemän 
Sverige för att ta del av hur den svenska 
funktionshinderrörelsen och de svenska 
myndigheterna har arbetat med dessa 
frågor. 
– Vi har många utmaningar framför oss 
i form av bristande resurser, otillräcklig 
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Mario vill starta en skola för 
döva barn
Mario Sevilla är 21 år. Han är döv och bor i Nicaragua. Varje vecka lämnar han sitt 
hem för att resa de fem timmarna till huvudstaden Managua. Där finns hans gym-
nasieskola och hoppet om en framtid.
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en gammal föreställning om att döva barn 
ska lära sig att läsa läppar och att tala, även 
om de själva inte hör. De berövas därmed 
ett språk och möjligheten att kommunicera 
med sin omgivning.  

Mario som har högre utbildning än de flesta 
döva personer i Nicaragua, i och med att 
han har bott i Costa Rica där han fick lära sig 
teckenspråk, är nu aktiv medlem i ANSNIC 
och undervisar döva barn i teckenspråk. 
Han är fast förvissad om att utbildning är 
det enda sättet att nå sina drömmar.

– Jag vill skaffa mig ett bra jobb så att jag 
kan öppna en skola för döva barn här i La 
Dalia, säger han. 

Teckenspråket är en grund-
förutsättning för utbildning
När Mario Sevilla sökte utbildning hade han 
turen att få kontakt med två funktionshin-
derorganisationer i sin hemstad. både de 
dövas organisation ANSNIC och föräldraför-
eningen Los Pipitos driver samarbetsprojekt 
med svenska funktionshinderorganisationer.

ANSNIC arbetar för dövas rätt till utbild-
ning tillsammans med SDR, Sveriges 
Dövas Riksförbund och DDF, Dalarnas 
Dövförening. Man arbetar med påverkans-
arbete gentemot politiker och myndigheter 
för att döva barn ska ges tillgång till utbild-
ning både på grundskole-, gymnasie- och 
universitetsnivå. En grundförutsättning för 
att kunna tillgodogöra sig undervisningen är 
att döva personer får lära sig teckenspråk, 
att det utbildas teckenspråkstolkar och att 
lärare får kunskap om de behov som döva 
studenter har.

Barn med funktionsnedsättning 
har börjat skolan i La Dalia
Familjeorganisationen Los Pipitos La Dalia 
har ett samarbetsprojekt med FUb Jämtland 

Mario bor tillsammans med sin mamma och 
sin syster, som också är döv, i La Dalia i 
norra Nicaragua. När Mario var två måna-
der flyttade familjen till grannlandet Costa 
Rica. Där fick han lära sig Costa Ricas teck-
enspråk och gå i skolan. Men på grund av 
familjens ekonomiska situation och brist på 
arbete återvände de till Nicaragua när Mario 
var tonåring. Hans pappa hade då lämnat 
familjen. I Nicaragua, liksom på många håll 
i världen, finns föreställningen att en funk-
tionsnedsättning är en skam för familjen. 

Att återvända till Nicaragua innebar att börja 
om från början. Mario kände att han ville 
bidra med något till samhället, men insåg 
att han först måste studera. Men det visade 
sig inte vara så lätt.
 
– Här i La Dalia finns över hundra skolor, 
men varken tolkar eller lärare som kan teck-
enspråk, vilket är en förutsättning för att jag 
ska kunna gå i skolan och ta till mig under-
visningen, berättar Mario.

Mario fick stöd och hjälp 
via funktionshinderorganisa-
tionerna
För att få hjälp vände sig Mario till Los 
Pipitos La Dalia, en förening för föräldrar 
som har barn med funktionsnedsättning. 
Genom Los Pipitos La Dalia fick han kon-
takt med riksförbundet för döva, ANSNIC. 
De hjälpte honom att söka plats på en gym-
nasieskola i Managua där han nu studerar 
med hjälp av en tolk. 

genom ANSNIC lärde Mario känna andra 
döva barn och ungdomar i La Dalia.

– Här i närheten bor en pojke som också är 
döv, säger Mario. Jag vill lära honom teck-
enspråk, men hans pappa tillåter inte det.

Många döva barn i Nicaragua får inte lära 
sig teckenspråk. Det beror bland annat på 
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En stark organisation kan bidra 
till förändring
Samtidigt som organisationerna verkar för 
att skolorna ska ge plats till barn med funk-
tionsnedsättning arbetar man också med 
att stärka Los Pepitos La Dalia. En stark 
organisation och föräldrar som har kunskap 
och kan ställa krav är viktiga grundförutsätt-
ningar för att barnen ska få gå i skolan och 
få chans till självständiga liv.

– organisationen behöver fler medlem-
mar och familjerna behöver föreningen och 
varandra.
 
De flesta familjer som vi får kontakt med i 
projektet lever i extrem fattigdom. De har 
ingen utbildning, låg självkänsla och sak-
nar ofta kunskap om sina rättigheter. Den 

(Riksförbundet för barn, Ungdomar 
och Vuxna med Utvecklingsstörning). 
gymnasiesärskolan i östersund är också 
med i samarbetet. Ett av projektets vik-
tigaste mål är att få in barn med olika 
funktionsnedsättningar i skolan. Hittills har 
32 barn och unga med funktionsnedsättning 
börjat skolan i La Dalia.

– Vi är glada över att så många barn har 
kunnat börja skolan och att det nu finns en 
inkluderande undervisning i La Dalia. Nästa 
stora utmaning är att eleverna ska kunna 
vara kvar i skolan. Eftersom Los Pepitos 
La Dalia samarbetar med myndigheterna 
och har hjälpt skolorna i sina förberedelser 
innan de tog emot barnen är vi optimis-
tiska inför framtiden, säger projektledaren 
Sven-Arne Persson, som också är lärare 
på gymnasiesärskolan i östersund.
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har bäst förutsättningar för. Det har visat 
sig att de välkomnas av företag som skräd-
darsyr anställningar där ungdomarna får 
samma lön och anställningsvillkor som 
andra anställda.
 
– Vi svenskar blev positivt överraskade när 
företagen började efterfråga de ungdomar 
som deltagit i projektets utbildningar, berät-
tar Sven-Arne Persson.

kunskapen får de genom projektet och 
tanken är att de själva ska bli kunskaps-
förmedlare till andra föräldrar, berättar 
Sven-Arne Persson. 

Brist på kunskap leder till 
stigma och utsatthet
Eftersom föräldrarna är så utsatta blir 
barnen också det. barn med funktions-
nedsättning tillhör de mest skyddslösa i 
samhället och många riskerar att bli utnytt-
jade eller utsatta för våld. Det händer att 
föräldrar inte orkar med det sociala stigma 
det innebär att ha ett barn med funktions-
nedsättning, utan överger barnen. 

 – Samhället har liten kunskap om hur 
barn med funktionsnedsättning har det, 
och minst vet man om barn och unga med 
utvecklingsstörning. Därför har vi föresla-
git att Los Pipitos ska undersöka det, säger 
Sven-Arne Persson.

Los Pipitos La Dalia grundades 1996 när 
en grupp föräldrar gick samman för att för-
bättra situationen för sina barn. De har ett 
hundratal medlemmar och utgör en lokal-
förening till den nationella organisationen 
Los Pipitos som sammanlagt har 16 000 
medlemmar. Idag är lokalföreningen star-
kare och mer kompetent än för bara ett år 
sedan. Styrelsemedlemmarna är yngre och 
mer välutbildade och tre av dem är män. 
organisationen har medvetet arbetat för att 
få papporna att engagera sig i organisatio-
nen. Ett arbete som gett positiva resultat 
både inom familjerna och för de allmänna 
attityderna gentemot familjer som har barn 
med funktionsnedsättning.  

Ungdomar med funktions-
nedsättning får arbete
Inom projektet arbetar man också mycket 
med ungdomarnas vuxenblivande. 
Ungdomarna får utbildning i det som de 
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Centre for the blind. Centret är det enda 
i sitt slag. Det drivs av Rwanda Union of 
the blind med stöd från Synskadades 
Riksförbund. Massa fick lära sig att läsa 
punktskrift och att orientera sig med käpp 
för att kunna ta sig fram självständigt. 
– Men det viktigaste var nog att han fick 
lära sig att han är en människa med samma 
rättigheter som alla andra och att han har 
mycket att bidra med, säger Jado.

När Massa kom tillbaka hem till byn startade 
han en förening för personer med synskada. 
Idag driver föreningen ett eget litet jordbruk. 
Massa som har en get, arbetar i jordbruket 
och hjälper till med hushållsarbetet hemma. 

Brist på kunskap och hjälp-
medel leder till isolering
I Rwanda blir personer med synskada ofta 
stigmatiserade av sin omgivning. Många 
tror att det finns kopplingar till onda andar 
och att det vilar en förbannelse över famil-
jen när det föds ett barn med synskada 
eller annan funktionsnedsättning. Det sak-
nas ofta kunskap och eftersom hjälpmedel 
är dyra får de flesta synskadade personer 
aldrig lära sig att använda den vita käppen. 
Det innebär att de flesta blir kvar i hemmen 
utan möjlighet att gå i skolan eller delta i 
samhällslivet.

När det var dags för Jados yngste son gad 
att börja skolan fick Jado samma svar som 
tidigare, att byskolan inte undervisar barn 

– När min son Massa föddes trodde våra 
grannar att min familj drabbats av en för-
bannelse och de andra barnen i byn har inte 
velat leka med mina två synskadade söner, 
berättar Jado.

När hans son Massa inte var välkommen i 
byskolan började Jado leta efter en annan 
skola för sin son. Till slut fick han kännedom 
om ett träningscenter för personer med syn-
nedsättning, nära huvudstaden Kigali. 

Massa var tio år när han fick börja en sex 
månader lång träning på Masaka Resource 

Jado kämpar för att hans 
söner ska respekteras
Jado Pierre bor tillsammans med sin familj i den lilla byn Urugero, i Rwandas östra 
provins. Han har sex barn. Två av dem är blinda. Ingen av sönerna har fått gå i 
byskolan för lärarna har inte känt till hur man undervisar barn med synskada och 
därför inte trott att det varit någon mening att låta dem gå i skolan. 
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Det arbetar för att personer med synskada 
ska bli mer delaktiga i samhället och få 
tillgång till sina rättigheter. För att kunna 
driva ett rättighetsbaserat förändringsar-
bete krävs en stark organisation med starka 
medlemmar. Intresserade medlemmar får 
därför utbildning i påverkansarbete och 
ledarskap.

Masaka Resource Centre for the blind är 
viktigt i arbetet. Dit kommer människor från 
landsbygden för att lära sig punktskrift och 
träna sig i orientering och hur man använ-
der den vita käppen, men också för att 
träffa varandra och utbyta erfarenheter. På 
centret får de insikt om att människor med 
synskada har samma rättigheter som alla 
andra och att de själva har mycket att bidra 
med om de bara får chansen. De flesta 
som kommer till centret blir medlemmar i 
Rwanda Union of the blind. Idag har den 
stadigt växande organisationen 3 500 med-
lemmar och flera lokalföreningar.

Viktiga politiska reformer
Rwanda var ett sargat land efter folkmordet 

med synskada. Läraren sa till Jado att ta 
med sig sin son hem igen.

Men Jado gav inte upp. Han hade sett hur 
Massa utvecklats på träningscentret och 
var fast besluten att hitta en skola för gad. 
Han fick veta att det fanns en skola för syn-
skadade barn i Kibeho, 45 mil från deras 
by. När Gad var tio år fick han börja första 
klass. Jado är glad att gad får gå i skolan, 
men sorgsen över att han inte har råd att 
besöka honom. 

– Jag vill hjälpa mina två söner att bygga 
sig varsitt hus och att ge dem möjlighet att 
försörja sig själva och familjen. Men det jag 
önskar mest av allt är att de ska bli respek-
terade som fullvärdiga människor, säger 
Jado. 

Samarbete för delaktighet och 
rättigheter
Rwanda Union of the blind arbetar tillsam-
mans med Synskadades Riksförbund för 
att bryta isoleringen för personer med syn-
skada som lever på landsbygden i Rwanda. 
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levnadsomkostnader och på några univer-
sitet finns det datorer och teknisk utrustning 
för studenter med synskada. 2008 fanns det 
femton studenter med synskada, sex döva 
studenter och en student med rörelsehinder 
på landets universitet. 
– Situationen för barn med funktionsned-
sättning har förändrats i positiv riktning 
sedan Rwandas funktionshinderorgani-
sationer började samarbeta med svenska 
funktionshinderorganisationer och MyRight, 
men vi får inte glömma att den stora majo-
riteten fortfarande aldrig kommer till skolan 
och aldrig lär sig att läsa och skriva, säger 
bernard bagweneza.

1994. Många barn hade fått både fysiska 
och psykiska funktionsnedsättningar och 
många saknade föräldrar och hem. Sedan 
dess har landet genomfört politiska refor-
mer som har betydelse även för de mest 
utsatta medborgarna. 2001 kom en lag som 
förbjöd diskriminering av personer med 
funktionsnedsättning och sedan 2003 står 
det inskrivet i grundlagen att alla barn har 
rätt till utbildning. 2008 ratificerade Rwanda 
FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning.

– Idag finns det en nationell utbildningsplan 
och attityderna gentemot människor med 
funktionsnedsättning blir successivt bättre, 
förklarar bernard bagweneza, MyRights 
landsamordnare i Rwanda.

Regeringen genomför riktade insatser för 
att underlätta för personer med funktions-
nedsättning att läsa på universitet. Staten 
betalar studenternas studieavgifter och 
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gott hon kunde för hon ville att jag skulle bli 
självständig, berättar Imesha.
Så en dag fick Imesha besök av två kvinnor 
från SLFRD - Sri Lanka Foundation for the 
Rehabilitation of the Disabled. De skaffade 
en rullstol till Imesha och för första gången 
i sitt liv kunde hon röra sig på egen hand 
och behövde inte längre bli buren av sin 
mamma. 
– Rullstolen gjorde att jag kunde röra mig 
fritt här hemma, men jag hade nästan ingen 
kontakt med livet utanför familjen, berättar 
hon.

För fyra år sedan fick Imesha chansen att 
gå en sykurs.
– Utbildningen blev vänpunkten i mitt liv. 
Efter kursen fick jag en elektrisk symaskin 
från SLFRD och bestämde mig för att börja 
sy dörrmattor för försäljning, berättar hon. 

Den mångåriga kampen för 
utbildning gav till slut resultat
Imeshas affärsidé lyckades. Nu har hon en 
liten affär i den större staden butula och 
arbetar med produktion och försäljning 
tillsammans med sin mamma, syster, svä-
gerska och farbror. Hon tjänar elva tusen 
rupies (cirka åtta hundra svenska kronor) 
varje månad. Att hon tack vare sin mamma 
kunde gå i skolan och lära sig läsa, skriva 
och räkna la grunden till hennes fortsatta 
utbildnings- och jobbmöjligheter. 

Imeshas erfarenheter av skolan delas av 
många andra barn med rörelsehinder runt 
om i världen. Under de fyra år hon gick i 
skolan fick hennes mamma bära henne till 
och från skolan varje dag. När hon skulle 
börja årskurs fem tvingades hon sluta sko-
lan därför att hennes klassrum flyttade 
upp till andra våningen i skolbyggnaden. 
Hennes mamma orkade inte bära henne 
upp för trapporna.
 – Jag saknade skolan och mina kompisar, 
men mamma undervisade mig hemma så 

Yrkesutbildningen blev 
vändpunkten i Imeshas liv
Imesha Madhumali bor i staden Buttala i Sri Lanka. Som spädbarn var hon med om 
en trafikolycka och sen dess har hon inte kunnat gå. Hon hade hunnit bli vuxen 
när hon fick en rullstol från organisationen SLFRD - Sri Lanka Foundation for the 
Rehabilitation of the Disabled.  Rullstolen blev början till ett förändrat liv. Om hon 
hade fått den tidigare och om skolan hade varit mer tillgänglig, hade hon kunnat 
fortsätta gå i skolan som sina kamrater.
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organisationer med ett gemensamt program 
för att förbättra allmänhetens och politiker-
nas kunskap om funktionshinderfrågor. I 
arbetet ingår att få politiker och myndigheter 
att ta ansvar för att barn med funktionsned-
sättning kan gå i skolan. 

Det är snart tjugo år sedan regeringen i Sri 
Lanka började tala om utbildning för alla, 
men väldigt lite har förändrats i praktiken 
eftersom skolorna inte har fått några pengar 
till att skapa en skola för alla. 
– Alla elever i landet har rätt till fri skolgång, 
fri skoluniform och fria läroböcker. Det gäl-
ler även barn med funktionsnedsättning. 
Men eftersom de flesta skolbyggnader 
fortfarande är otillgängliga och det saknas 
anpassade läromedel och pedagogisk kun-
skap om hur man tillgodoser de behov som 
barn med funktionsnedsättning har så är det 
få som går i skolan, säger Asanga Perera, 
MyRights landsamordnare i Sri Lanka. 

Det finns ett punktskriftstryckeri som ska 
förse synskadade elever med läromedel, 
men eleverna får inte sina böcker i tid. 
Lokala myndigheter ska se till att elever 
med funktionsnedsättning får de hjälpmedel 

– I dag känner jag mig stark och är stolt över 
att kunna bidra till familjens ekonomi. Jag 
tycker inte längre att jag är en börda för min 
familj, säger Imesha.   

Samarbete för att bygga en 
stark organisation
Tillsammans med den svenska organisatio-
nen DHR - Förbundet för ett samhälle utan 
rörelsehinder driver SLFRD ett projekt i 
Imeshas hemdistrikt Monaragala.  

Projektets främsta mål är att stärka 
organisationens kapacitet att bedriva påver-
kansarbete gentemot myndigheter och 
beslutsfattare så att fler barn med funktions-
nedsättning kan gå i skolan. Man arbetar 
också för att fler personer med funktions-
nedsättning ska få tillgång till yrkesskolor. 

Tillsammans med de lokala skolmyndighe-
terna har man börjat kartlägga hur många 
barn det finns med olika funktionsned-
sättningar, om de går i skolan och hur det 
fungerar för dem där. Inom projektet har 
man också anordnat utbildningsdagar om 
barns rätt till utbildning för förskollärare, rek-
torer och annan skolpersonal.
– Mycket personal inom skolan saknar 
förståelse för att barn med funktionsned-
sättning har samma rättigheter och i många 
avseenden samma behov som andra barn. 
Därför är det viktigt att arbeta med män-
niskors attityder och värderingar när man 
vill göra skolan mer inkluderande, säger 
Priyantha Peiris från SLFRD.

Brett samarbete för bättre kun-
skap om funktionshinderfrågor
Utöver de samarbetsprojekt som lanke-
siska funktionshinderorganisationer har 
tillsammans med sina svenska systeror-
ganisationer, arbetar MyRight tillsammans 
med fem svenska och sex lankesiska 
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de behöver i skolan, men det fungerar inte 
i praktiken.  

– Att få in alla barn med funktionsnedsätt-
ning i skolan är ett arbete som tar tid men 
vi är hoppfulla. Idag pågår ett nära sam-
arbete mellan funktionshinderrörelsen och 
regeringen. Det är fler regeringstjänstemän 
än tidigare som engagerar sig i funktions-
hinderfrågor och det kan komma att betyda 
mycket för människor med funktionsned-
sättning, säger Asanga Perera.






