
 

 

 

 

DHR - Ängelholm 60 år - Tal av Bengt Silfverstrand, ordf. i DHR Skåne Läns 

Distrikt och DHR-Höganäsavd. - 2012-10-20. 

 

 

DHR-vänner! 

 

60 är en respektfull men samtidigt spännande ålder.  Den är som kvinnans kjol 

tillräckligt lång för att täcka det väsentligaste men tillräckligt kort för att väcka 

intresse.  Den ger ett perspektiv med många utblickar.  Här är ett litet axplock på vad 

som hände “födelseåret” 1952. 

 

* Då kostade en lite mjölk 41 öre och en dagstidning 25 öre 

* Då lanserades djupfryst apelsinjuice från Florida i Sverige 

* Då upphävs passtvånget inom Norden för nordiska medborgare 

* Då erhåller kvinnor för första gången svenska statsordnar 

   Då gör bandyspelare Gösta “Snoddas” Nordgren succé med  “Flottarkärlek” 

   i radioprogrammet “Karusellen” 

* Då bildas den europeiska kol- och stålunionen som sedan utvecklas till EG och nu   

   EU. 

* Då debuterar tungviktsboxaren Ingemar Johansson som professionell i en  

   uppvisningsmatch mot Olle Tandberg.  

* Då erövrar William Thoresson Sveriges enda guldmedalj i gymnastik vid sommar  

    OS i Helsingfors och det svenska fotbollslandslaget tar en brons. 

 

Sett ur funktionshindrades perspektiv så var det en tid då funktionshinder sågs som 

något man helst ville glömma och gömma. Bara sju år tidigare, d v s vid andra 

världskrigets slut avslöjades att personer med funktionshinder, homosexuella, judar, 

slaver och romer m fl “icke-arier” hade mördats i miljoner under förintelsen därför att 

de ansågs mindervärdiga.  Det finns som bekant fortfarande de som hyser förakt för 

dessa människor även i vårt land. 
 

Mycket har förvisso hänt.  Vi har en FN-konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning.  Länder som USA och Norge har antagit lagar som klassar 

otillgänglighet som diskriminering.  Här i vårt land ligger ett utredningsförslag som 

pekar i samma riktning på regeringens bord och väntar på behandling.  Varje torsdag 

samlas företrädare för flera handikapporganisationer, bl a DHR utanför 

regeringskansliet Rosenbad för att kräva att det nu utan dröjsmål måste stiftas en lag 

som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering. 

 

Förvisso har utvecklingen gått framåt och det finns idag bl a i Plan- och 

bygglagstiftningen bestämmelser om hur byggnader ska utformas för att vara 

tillgängliga också för personer med  funktionshinder, men detta räcker inte.  Utan 

aktiva funktionshinderorganisationer så kommer vi aldrig att nå målet ett samhälle 

tillgängligt för alla. 

 

Í detta vårt viktiga arbete är det angeläget att vi har många och aktiva medlemmar.  

Och sett ur ett nordvästskånskt perspektiv har  vi anledning att se framtiden an med 

optimism  Ängelholm och Landskronaavdelningarna ligger för närvarande på första 

resp. andra plats i förbundets medlemsvärvartävling i grupp 1.  Min egen 

Höganäsavdelning som vann medlemsvärvningstävlingen 2009 ligger på tredje plats i 



 

 

 

 

grupp 2.  

 

För att dagen till ära göra en tydlig markering och en pekuniär insats i sammanhanget 

tyckte vi både i min egen Höganäsavdelning  och DHR Skåne Läns Distrikt att det var 

lämpligt att knyta an till Radiohjälpens pågående kampanj för Världens Barn som i år 

gav totalt 78,5 miljoner.  Kampanjen synliggör de mest sårbara barnen och ger dem 

trygghet och bland sårbara barn tillhör barn med funktionshinder, inte minst i 

utvecklingsländerna, de mest sårbara.  Därför har vi som vår lyckönskan till DHR 

Ängelholm för era 60 år i aktivt arbete för att göra samhället tillgängligt för alla, satt 

in vardera 500 kronor från DHR Skåne Läns Distrikt resp. DHR Höganäs på 

Radiohjälpens konto för Världens Barn. 

 

Lycka till med tillgänglighetsarbetet även framöver. 


