
Varje människa har självbestämmanderätt och ska ha möjlighet att påverka sitt eget 
liv. Personer med funktionsnedsättning kan mötas av hinder, oförstående attityder
och okunskap som gör att de inte kan vara delaktiga och jämlika i samhället och inte
heller kan leva ett självständigt liv. Det är viktigt att de grundläggande fri- och rättig-
heterna och mänskliga rättigheterna förverkligas i praktiken för personer med funk-
tionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning får inte diskrimineras.

Samhället har det yttersta ansvaret för att varje enskild individ får det stöd hen  
behöver. Alla ska utifrån sina förutsättningar ges möjligheten att påverka sina egna 
liv. Det är viktigt att kommunerna hör personer med funktionsnedsättning i beslut
som berör dem.

Rätt till information och service på eget modersmål

För svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning är det viktigt att inom social-
och hälsovården bemötas på sitt modersmål. Alla ska ha tillgång till information
och service på ett förståeligt och lättillgängligt sätt.

Tillgänglighet

Tillgänglighet ska vara en självklar utgångspunkt för all samhällsplanering.
Tillgänglighet är inte bara det fysiska rummet utan omfattar också attityder,  
information, stöd och bemötande.

Sysselsättning

Det behövs flera arbetsplatser som kan erbjuda varierade uppgifter och anpassade 
miljöer för personer med funktionsnedsättning. En person med funktions- 
nedsättning har rätt till likvärdig lön för sitt arbete, enbart funktionsnedsättning får 
inte styra lönesättningen. Personer med funktionsnedsättning ska ses som en resurs 
på arbetsmarknaden.
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Boende och byggande

Alla människor ska ha rätt till ett eget hem. Alla ska ha rätt att själva välja hur  
och med vem man bor.

Stöd

Färdtjänst, personlig assistans och ledsagning är exempel på viktiga stödformer 
för personer med funktionsnedsättning. Kommunerna bör garantera tillräckliga 
resurser för dessa serviceformer.

Utbildning

Personer med funktionsnedsättning vill gå i samma skola som alla andra.

I det här valprogrammet har vi talat om personer med funktionsnedsättning  
oberoende av dess art eller karaktär, personer med psykisk ohälsa och kroniskt 
sjuka personer. Det finns ungefär 45 000 personer med funktionsnedsättning som 
talar svenska i Finland idag.

Finland har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättning. Syftet med konventionen är att stärka mänskliga rättigheter  
och grundläggande friheter för personer med funktionsnedsättning.


