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Personer med intellektuell funktionsnedsättning måste uppmärksammas  

i det jämställdhetspolitiska arbetet 

Den 8 mars uppmärksammas den internationella kvinnodagen världen över för att belysa 

ojämställdhet och kvinnors situation. Idag, den 8 mars, vill Riksförbundet FUB särskilt 

uppmärksamma flickor och kvinnor med en intellektuell funktionsnedsättning. Flickor och kvinnor 

som tillhör denna grupp riskerar nämligen dubbel utsatthet, eftersom de kan utsättas för 

diskriminering både på grund av sitt kön och sin funktionsnedsättning. Det övergripande målet för 

svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina 

liv. Jämställdhetspolitiken omfattar givetvis även flickor och kvinnor med en intellektuell 

funktionsnedsättning, men det är ett område med brister.  

I jämställdhetspolitiken betonas att mäns våld mot kvinnor måste upphöra och vidare att kvinnor och 

män ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Myndigheten för delaktighet 

konstaterar t.ex. i rapporten Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning (2017) att flickor och 

kvinnor med funktionsnedsättning är mer utsatta för mäns våld, än andra flickor och kvinnor. 

Rapporten synliggör att flickor med intellektuell funktionsnedsättning har en ökad risk att hamna i 

människohandel och prostitution. De riskerar även att inte bli trodda som målsägande och vittnen 

om de blir utsatta för brott. Sveriges Radio rapporterade under hösten 2017 om tjejer i särskolan 

som utnyttjas i sexhandel. De berättade även om flera tjejer som blivit utsatta för övergrepp av 

taxichauffören under färdtjänstresor. Samtidigt som det kan konstateras att det finns en ökad risk, 

visar Socialstyrelsens senaste lägesrapport att samhället inte har tillräckligt med kompetens för att 

möta flickor och kvinnor med funktionsnedsättning som utsätts för våld. 

Vi ser även att situationen för flickor och kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning sällan 

uppmärksammat i den jämställdhetspolitiska diskussionen. Flickor och kvinnor med intellektuell 

funktionsnedsättning är en grupp som möter olika strukturella hinder genom hela livet. Ett flertal 

studier och rapporter synliggör att flickor och kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning 

generellt får färre insatser och sämre stöd än pojkar och män genom livet. Unga med 

funktionsnedsättning – i synnerhet tjejer med intellektuell funktionsnedsättning - är exempelvis 

överrepresenterade bland den stora gruppen unga som varken arbetar eller studerar. Kvinnor med 

intellektuell funktionsnedsättning har dessutom sämre chanser än män med samma diagnos att få 

ett avlönat arbete, dvs utanför sysselsättningen daglig verksamhet som är en LSS-insats. I en rapport 

från 2017 visar Försäkringskassan att deras arbetsstärkande insatser har sämre effekt på kvinnor med 

intellektuell funktionsnedsättning än män i samma grupp. Kvinnor med en intellektuell 

funktionsnedsättning möter ofta av en ojämlik vård. Kvinnor från denna grupp som diagnostiseras 

med bröstcancer löper nästan 70 procent högre risk att dö jämfört med andra bröstcancerpatienter. 

Jämställdhetspolitiken i Sverige är till för att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter 

och skyldigheter inom alla områden i livet. Riksförbundet FUB:s ståndpunkt är att det även måste 

omfatta flickor och kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning. För att det ska vara möjligt 

behöver funktionsrättsperspektivet integreras mer i arbetet med de jämställdhetspolitiska målen, 

annars riskerar de ojämställda förhållanden som många med intellektuell funktionsnedsättning 

möter att kvarstå.  
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