FUB:s policy för Internationellt Samarbete
Inledning
FUB-rörelsen har alltid varit orienterad mot omvärlden. Redan på 50-talet, när riksförbundet bildades,
tittade man på hur andra länder arbetade med frågor som var viktigt för FUB och man fann inspiration
i Danmark, Holland, England och USA. På 60-talet blev perspektivet det omvända – Sverige
betraktades som ett föregångsland, inte minst för den ”normaliseringsprincipen” som utvecklades av
FUB:s Bengt Nirje och som blev ett standardverk internationellt. När ”The International League of
Societies for Mentally Handicapped” bildades 1963 (som senare blev Inclusion International)
hämtades organisationens förste ordförande från FUB i Sverige. Det nordiska samarbete utvecklades
parallellt, präglad av en samhällssyn som har många likheter. På 80-talet började intresset för
internationellt engagemang växa fram hos lokalföreningar, främst i Östeuropa. Idag har
lokalföreningar och länsförbund projekt runt om i världen. Man betraktar dessa projekt som ett
utvecklingsarbete, med ett kunskapsflöde mellan FUB och partnerländerna.
Mål
Målet för FUB:s internationella samarbete är att genom ökat internationellt engagemang inom alla
verksamheter och på alla nivåer i FUB, bidrar till ett globalt samhälle där mänskliga rättigheter för
personer med utvecklingsstörning respekteras och personer med utvecklingsstörning åtnjuter full
delaktighet i samhället och inflytande över sina liv.
FUB anser att allt internationellt engagemang som bedrivs i FUB: s namn ska utgå från våra
grundvärderingar. Inriktningen på vårt internationella arbete ska därför vara att stötta bildandet och
utvecklingen av organisationer av personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga.
FUB anser att det är av yttersta vikt att personer med utvecklingsstörning själva är aktiva i det
internationella arbetet, såväl i Sverige som internationellt. Därigenom kan delaktighet och inflytande
för personer med utvecklingsstörning förverkligas.
 FN Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
FN Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning tillhör de centrala
konventionerna om mänskliga rättigheter. Den har till syfte att ”undanröja hinder för personer med
funktionsnedsättning att åtnjuta sina mänskliga rättigheter.”
Sverige skrev under konventionen i mars 2007 och den ratificerades i december 2008. Från den 14
januari 2009 gäller konventionen i Sverige.
Sverige har också skrivit under det frivilliga tilläggsprotokollet vilket innebär att enskilda personer
eller grupper av personer har möjlighet att klaga till en övervakningskommitté om de anser att deras
rättigheter kränkts.
FUB anser
Att alla människors rätt att leva ett gott liv är grundläggande för vårt internationella engagemang. FN
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är därmed utgångspunkten för
FUB:s internationella arbete.
 FUB:s globala samarbete
Redan tidigt i FUB:s historia har man engagerat sig i projekt i utvecklingsländer, både på lokal- och
riksnivå. Engagemanget omfattar allt från brevvänner i en vänförening till fleråriga projekt,

finansierad med statliga medel. Den röda tråden för dessa vittskilda satsningar är en stark vilja att
utbyta kunskap och erfarenheter med en FUB partner ut i världen och därmed förbättra livsvillkoren
för personer med utvecklingsstörning, både i Sverige och i andra länder. År 1981 var Riksförbundet
FUB med och grundade MyRight (tidigare SHIA). Genom MyRight ges Sveriges
funktionshinderorganisationer möjlighet att driva projekt riktad specifikt till personer med
funktionsnedsättning i utvecklingsländer. Målet för samtliga projekt är att stärka
funktionshinderorganisationer i partnerländerna så att de kan påverka livsvillkoren för personer med
funktionsnedsättningar i sitt land. I FUB:s projekt arbetar man med organisationer som personer med
utvecklingsstörning i fokus.
Genom FUB:s utvecklingsprojekt i länder runt om i världen, kan FUB både förmedla och ta del av
kunskap och erfarenheter som finns hos våra samarbetspartners. Det globala samarbetet berikar FUB
rörelsen i Sverige.
FUB anser:
Att utifrån FUB:s unika kunskap om funktionsnedsättningen utvecklingsstörning, bör FUB:s globala
samarbete baseras på ömsesidigt utbyte mellan FUB och syskonorganisationer
i andra länder. Personer med utvecklingsstörning bör ges möjlighet att deltar aktivt i FUB:s
internationella samarbete.
 FUB:s europeiska samarbete
Inclusion Europe (IE) bildades 1988 och består av medlemmar från 39 europeiska länder. IE:s
fokusområden är icke-diskriminering, rätten att delta fullt ut i samhällslivet, rätten att välja skola,
rättvisa inför lagen, rätten att bestämma över sitt boende, tillgänglighet och
självförespråkande/empowerment. IE samarbetar med Europaparlamentet, Europeiska kommissionen
och Europarådet. Inclusion Europe är FUB:s främsta kanal för europeiskt samarbete.
FUB anser
Att det europeiska samarbetet är nödvändigt för kunskapsutveckling inom FUB:s intresseområden som
berörs av beslut tagen på EU-nivå. Medverkan vid Inclusion Europes årliga konferens ”Europe in
Action” är en prioriterad satsning för FUB då den är en viktig mötesplats för FUB:s europeiska
systerorganisationer och för europeiska medborgare med utvecklingsstörning.
 FUB:s nordiska samarbete
Redan på 60-talet började FUB bygga upp ett nordiskt nätverk. Idag är NSR (Nordiska
Samarbetsrådet) det främsta forumet för nordiskt samarbete. Alla nordiska länder är representerade i
rådet, där man samarbetar via sina systerorganisationer för att förbättra levnadsvillkoren för personer
med utvecklingsstörning i Norden och deras närstående. Rådet träffas två gånger per år och länderna
turas om att arrangera dessa möten. Representanter med och utan funktionsnedsättning deltar i möten.
FUB anser
Att det nordiska samarbete är av stort värde då den utvecklar nära relationer med
systerorganisationerna i våra grannländer. De snarlika förutsättningarna som finns i de nordiska
länderna ger goda möjligheter att överföra lyckade satsningar i ett land till övriga systerländerna i
norden. NSR är dessutom en naturlig plattform för gemensamma uttalanden i frågor där det finns en
nordisk samsyn.
 FUB:s övriga internationella engagemang
Intressepolitiskt påverkans arbete bedrivs alltmer ur ett globalt perspektiv, bland annat inom FN, EU
och dess organisationer. Förändringsarbete i en världsdel kan snabbt påverka villkoren för personer
med utvecklingsstörning i en annan världsdel.
FUB anser
Att det är av stor vikt att främja internationella kontakter och aktivt deltagande bland medlemmar och
anställda inom FUB: s lokal- och länsnivå såväl som på riksnivå. Ett sådant deltagande kan handla om
medverkan på internationella konferenser, internationellt intressepolitiskt arbete, forskningsprojekt
samt att verka för en kontinuerlig kontakt och utbyte med syskonorganisationer i andra länder.
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