
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Därför ställer vi upp bakom ett samhälle för alla - Helsingborgs Dagblad 
2015-05-30 
* 17-årige Zaccarias Göterheim Nilsson attackerades av en okänd man och fick sin 
rullstol nerslängd på tågrälsen.  Mannen anklagade honom för att missbruka 
samhällets resurser. 
* I ett s k ”Hässleholmsförsök” smygstuderas personer med utvecklingsstörning. 
utan anhörigas kännedom.  Den oetiska metoden genomfördes i samarbete mellan 
Försäkringskassan och Region Skåne för att avslöja fuskare med assistansersättning. 
* I Helsingborg får uteserveringen ”Trappan grill och bar” grönt ljus vilket innebär  
rött ljus för personer med funktionsnedsättning, eftersom serveringen inte är  
tillgänglig för rörelsehindrade.  Ansvariga politiker bryr sig inte om att överklaga  
förvaltningsrättens beslut. 
* I Höganäs kommun tycker personer att en ramp som gör Kvickbadet tillgängligt   
även för funktionsnedsatta utgör ett störande inslag i badmiljön. 
* I samma kommun protesterar Vikenbor för att en gångväg längs golfbanan återställs 
och därmed blir tillgänglig även för rullstols-, permobilburna m fl funktionsnedsatta. 
Detta sker i nådens år 2015, då vi från den 1 januari har en lag som klassar  
otillgänglighet som diskriminering. 
Jag växte upp i närheten av ”Vanföreanstalten” i Helsingborg på 40-50-talet  Från  
vår lilla fotbollsplan intill anstalten kunde vi dagligen se hur personal transporterade 
ofta gravt funktionsnedsatta längs bak- och smågator för att väcka så liten  
uppmärksamhet som möjligt. 
Efter starka påtryckningar från en växande funktionshinderrörelse och genom  
upplysta och socialt medvetna politiker som Helsingborgssonen Bengt Lindqvist (s) 
och Bengt Westerberg (fp) förändrades dessbättre synsättet. Integration ersatte 
isolering. Men ovanstående exempel visar att vi fortfarande har en bit kvar att  
gå innan människor med funktionsnedsättningar kan utöva sina fri- och rättigheter 
och fullt ut delta i samhällslivet. 
Därför demonstrerar vi idag mot en förlegad och inskränkt människosyn och för alla  
människors lika värde.  Slut upp i tillgänglighetsmarschen med samling 11.00 på  
Gustav Adolfs torg. 
 
Bengt Silfverstrand 
Ordf. i DHR Skåne Läns distrikt och DHR Höganäsavd. 
av Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder 
 


