
Studiecirkeln »Mitt val« ger alla väljare 

möjlighet att bli fullt delaktiga i den 

svenska demokratin!

Varje
röst är
viktig.

Ett projekt av 
Studieförbundet 
Vuxenskolan, FUB 
och Inre Ringen 
Sverige.
Studieförbundet  Vuxenskolan är ett 
av Sveriges största studieförbund. Vår 
folkbildning syftar till att ge möjlighet 
till egenmakt och demokratisk delak-
tighet enligt konventionen om rättig-
heter för personer med funktionsned-
sättning.

FUB är en intresseorganisation som 
arbetar för att barn, ungdomar och 
vuxna med intellektuell 
funktionsnedsättning ska kunna leva ett 
gott liv.

Inre Ringen Sverige är en del av FUB 
där FUB:s medlemmar med utveck-
lingsstörning själva gör sin röst hörd.      

6-8 av 10 personer
med intellektuell
funktionsnedsätt-
ning röstar inte.

6-8 av 10 personer med intellektuell
funktionsnedsättning väljer att inte
rösta, visar forskning från 1994, 1998 och
2014.
Det är ett demokratiskt problem för
det svenska samhället.

Personer med intellektuell funk-
tionsnedsättning har inte ett mindre 
intresse av samhällsfrågor än andra. 
Många är beroende av olika insatser 
från samhället och deras åsikt är 
viktig och betydelsefull.

FN:s förklaring om de mänskliga 
rättigheterna säger att alla människor 
ska kunna ta del av sina mänskliga 
rättigheter på jämlika villkor, oavsett 
funktionsförmåga.

I den nationella handlingsplanen för 
funktionshinderspolitiken framhålls 
att samhället ska utformas så att 
människor med funktionsnedsätt-
ningar blir fullt delaktiga i samhällsli-
vet. Det är särskilt viktigt att personer 
med funktionsnedsättning ges ökade 
möjligheter och förutsättningar att 
delta i allmänna val.

Intresserad av
att veta mer om
studiecirkeln?
Projektledare:
Kjell Stjernholm
kjell.stjernholm@sv.se
0708-55 30 87
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Överstruket



Artikel 29.

Konventions-
staterna ska 
garantera 
personer med 
funktions-
nedsättning 
politiska 
rättigheter och 
möjlighet att 
åtnjuta dem på 
lika villkor som 
andra.

Att göra valet tillgängligt är en 
rättighet enligt konventionen om
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning.         

I den nationella handlingsplanen 
för funktionshinderspolitiken 
framhålls att det är särskilt viktigt 
att personer med 
funktionsnedsättning ges ökade 
möjligheter att delta i allmänna 
val.

Alla måste 
kunna vara 
med och 
påverka, 
oavsett 
funktions-
förmåga.

Studiecirkeln ska
öka kunskapen så 
att fler kan vara 
med och påverka.

Studieförbundet Vuxenskolan anser 
att förbättrad tillgänglighet är en 
viktig demokratifråga. Därför erbjuder 
vi nu aktiviteter för att göra allmänna 
val mer tillgängliga för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning 
genom ett folkbildningsprojekt. 
Pojektet görs tillsammans med FUB 
(Riksförbundet för barn, unga, vuxna 
med intellektuell funktionsnedsättning) 
och Inre Ringen Sverige, FUB:s 
sektion för medlemmar med 
intellektuell funktionsnedsättning.

Studiecirkeln »Mitt val«  har som mål 
att öka viljan och kunskapen hos 
deltagarna att vara med att påverka 
genom att delta i allmänna val.  Målet 
är också att deltagarna ska våga säga 
vad de tycker och kunna göra 
välgrun-dade val för den egna 
vardagen och det egna livet.

Målgrupp för denna studiecirkel är 
personer som vill eller behöver enkel 
och begriplig information om de-
mokrati och val. Studiecirkeln är en 
träning i demokrati och är uppdelad 
på 7 tillfällen och varje träff är 3 stu-
dietimmar.

Innehållet i studiecirkeln:

• Hur fungerar demokrati?
• Hur kan vi alla bidra till att

demokratin fungerar?
• Hur kan vi på olika sätt påverka de

som bestämmer i samhället?
• Vem får rösta och varför ska du

rösta?
• Vad är demokrati i landsting och

kommun?
• Vad är riksdagen? Vad är regering

en? Vad är EU?
• Vi tränar på hur det är att rösta i

olika val och att ställa frågor.

Lättpratad valdiskussion är en aktivitet 
där cirkeldeltagarna ställer frågor till 
inbjudna politiker. Inför detta får 
deltagarna i studiecirkeln träna på 
att framföra sina åsikter och att 
diskute-ra med andra som kanske 
inte tycker likadant. 
Politikerna kommer att erbjudas en 
utbildning i att diskutera på lätt-
förståelig svenska, för att kunna ge 
tydliga svar.Ge alla väljare möjlighet att bli delaktiga 

i den svenska demokratin!




