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VERKSAMHETSPLAN 1.4.2022 – 30.3.2023 
för Rättighetsutbildarprojektet vid ÅHF  
 

Bakgrund och syfte, de 3 första åren 1.4.2019 – 31.3.2021 
 
Projektet  

• grundar sig på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
(funktionsrättskonventionen) som gäller på Åland sedan 2016 
 

• är kopplat till de strategiska utvecklingsmålen 1 och 2 i Utvecklings- och 
hållberhetsagendan för Åland 
 

• utbildar om skyldigheter och bistår i utvecklingsarbetet med att skapa tillgängliga 
kommuner där alla invånare fullt ut kan ta del av infrastrukturen, informationen och 
aktiviteterna 
 

• fungerar som rådgivande organ och bollplank för åländska kommuner och myndigheter 
 

• ökar kunskapen om personer med funktionsnedsättning och verkar för att förbättra 
attityder och bemötande  

 
Fortsättning år 4, 1.4.2022 – 31.3.2023 

Det är viktigt att rättighetsutbildarprojektet får fortsätta med att aktivt informera om 
funktionsrättskonventionens innebörd, dess skyldigheter och rättigheter, och vara ett stöd i 
utvecklingsarbetet för skyldighetsbärarna. Det finns ingen annan aktör på marknaden och 
kunskapen är generellt låg i det åländska samhället. Projektet bedriver uppsökande 
målgruppsinriktad verksamhet samt bevakar aktuella samhällsfrågor och driver på viktiga projekt. 

För att öka kunskapen om konventionen och vilka skyldigheter som gäller krävs ett oavbrutet 
informations- och påverkansarbete. En målsättning är att funktionsrättskonventionen ska nå 
samma status och bli lika inarbetad och känd i det åländska samhället som FN:s 
barnrättskonvention! 

ÅHF anhåller om att projekttiden för rättighetsutbildaren förlängs med ett år till 31.3.2023 och att 
arbetstiden utökas från 50 till 80%. Förbundets ordinarie verksamhet, som allmänt bygger på FN-
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, utgör en bra grund och stöd 
för Rättighetsutbildarprojektet. 
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Projektmål 

- att förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning så att de kan delta på 
lika villkor i alla sammanhang och vara sitt bästa jag! 
 

- Att funktionsrättskonventionen blir lika känd och får samma status som 
barnrättskonventionen 

 

Utökade målgrupper 
Utöver kommuner, myndigheter, tjänstemän, politiker och lagstiftare bearbetas följande nya 
målgrupper: 

• det civila samhället   
• näringslivet 
• Personal och förtroendevalda inom Kommunernas socialtjänst (KST) 
• Utbildningssektorn 

 
 

Nya fokusområden/artiklar 

Det finns behov av att utöka de tre befintliga fokusområdena tillgänglighet, barn och 
arbete/meningsfull sysselsättning. FN-konventionen omfattar sammanlagt 50 artiklar som behöver 
belysas och bearbetas. 

Ett viktigt nytt fokusområde är artikel 8; 
Bättre kunskap om situationen för personer med funktionsnedsättning. 

 

Planerade aktiviteter år 4, 1.4.2022- 30.3.2023 

• Informationsspridningen och utbildningen fortsätter och utökas till nya målgrupper 
 

• Uppföljning och bearbetning av resultatet från rapporten 2020 om Hur personer med 
funktionsnedsättning själva upplever sin situation på Åland  
 

• Arbetet med förbundets nystartade ungdomsråd fortsätter för att göra de ungas röst hörd 
gentemot myndigheter, beslutsfattare och tjänstemän. Arbetet med ungdomsrådet ska 
också leda till samarbete och kunskapsutbyte på nordisk nivå.  
 

• Fortsatt implementering av barnboken Pussel – en annorlunda bok om rättigheter för barn i 
förundervisningen i barnomsorgen. 
I februari, i samband med landskapsregeringens utbildningsavdelnings seminarium/mässa 
Dialog 2022, arrangerar Rättighetsutbildarprojektet en workshop med sakkunniga för 
personal inom barnomsorgen på Åland.  
 

• Rättighetsutbildaren ingår i Bärkrafts nya arbetsgrupp som framledes ska arbeta med 
utvecklingsmål 2 i hållbarhetsagendan; Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara 
delaktiga i samhället. 
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• Ta fram informationsmaterial för en kampanj som synliggör allas lika rättigheter i samhället. 
 

• Vara behjälplig vid tillgänglighetsinventeringar, vid behov tillsammans med 
tillgänglighetskonsulten 
  

• Rättighetsutbildaren följer aktivt med vad som händer inom området på fastalandet, i 
Sverige och i övriga Norden. En studieresa är planerad till Helsingfors för att besöka SAMS, 
Människorättscentret och Kynnys r.y. (Tröskeln r.f.). studiebesöken har flyttats fram många 
gånger på grund av coronapandemin. 
 

• Lansering av en funktionsrättsblogg. Här belyses olika aktuella områden gällande rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning. Bloggen ger bland annat goda möjligheter att 
exemplifiera med goda förebilder utanför Åland. 
 

• Utvärdering av projektet och eventuell planering för ett femte projektår. 

 


