
Tillgänglighetsmarsch
och hearing om 

funktionshinderpolitik
i Helsingborg.

6 september 2014
avmarsch från

Gustav Adolfs torg
kl 11.30. 

Vi finns på facebook, 
Tillgänglighetsmarschen i Helsingborg



Varför en Tillgänglighetsmarsch?

HIL (Helsingborg Independent Living), arrangerar 
en Tillgänglighetsmarsch där vi marscherar 
genom Helsingborg i samarbete med DHS Helsingborg 
(De Handikappades Samarbetskommitté) 
och med stöd av FUB Helsingborg 
(Föreningen för barn, unga, vuxna med 
utvecklingsstörning). 

Syftet med marschen är kravet på att regeringen 
ska skärpa den kommande lagen om diskriminering
så att den blir skarpare samt att väcka 
uppmärksamhet i media och hos allmänheten.  
Vi vill fokusera på att otillgänglighet inte bara drabbar 
personer med funktionsnedsättning, utan även 
föräldrar, barn, kompisar- kort sagt samhället i stort. 
Ett tillgängligt samhälle är en mänsklig rättighet.
Alla med eller utan funktionsnedsättning 
är välkomna denna dag och göra sin röst hörd.

Politikerhearing om funktionshinderpolitiken i 
Helsingborg. 
DHS (De Handikappades Sammarbetskommitté) 
och HIL (Helsingborgs Independent Living) 
vill även synliggöra och uppmärksamma 
funktionshinderrörelsens frågor i valrörelsen 2014. 
Representanter från varje parti får möjlighet
att mitt under valrörelsen möta väljarna under 
trevliga former på The Tivoli i Helsingborg.
En samlad funktionshinderrörelse kommer under
ledning av en moderator få tillfälle att fråga 
sina politiker vad de ämnar göra under nästa
mandatperiod. 

Teman för dagen är 
Tillgänglighet för alla och Rätten till försörjning, 
alltså funktionshinderpolitik ur ett generellt 
perspektiv.



HIL (Helsingborg Independent Living) är ett 
brukarkooperativ för personlig assistans. 
Kooperativet startade 1993 och sedan 2008 drivs 
assistansen i ett kooperativt helägt dotterbolag 
(Hil Assistans AB). HIL är en del av den 
internationella medborgarrättsrörelsen 
Independent Living som verkar för valfrihet, 
demokrati och antidiskriminering av personer med 
funktionsnedsättningar och har sedan 2012 
tillstånd av Socialstyrelsen att bedriva personlig 
assistans. Den 1 januari 1994 kom en ny lag, 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
(LSS). Personlig assistans blev en rättighet och gav 
människor med svåra funktionsnedsättningar en 
möjlighet att bryta den onda cirkeln av beroende och 
passivitet. LSS-lagen innebär att personer med 
funktionsnedsättningar tar steget över från vårdtagare 
till arbetsledare och själv rekryterar, utbildar, instruerar 
och motiverar sina personliga assistenter.

Helsingborg Independent Living ger dig:

*Valfrihet att välja personliga assistenter
*Juridisk hjälp i assistansfrågor
*Råd och stöd
*Utbildning till arbetsledare och assistenter 
*Administration

Kontakta oss, vi hjälper dig att leva ett vanligt liv
Helsingborg Independent Living  
Södergatan 41 
252 25 Helsingborg
Telefon: 042-127472
E-post: hil.info@hil.se
Hemsida: www.hil.se



På uppmaning av Helsingborgs kommun bildades 
DHS år1967.
DHS står för De Handikappades Samarbetskommitté
och är en partipolitiskt och religiöst obunden 
paraplyorganisation för lokala handikappföreningar i
Helsingborg.
DHS ändamål är att samordna verksamheten
hos de olika handikappföreningarna och att driva 
funktionshinderpolitiska frågor främst på kommunal 
nivå.  Andra uppdrag vi har från Helsingborgs Stad är:
Helsingborgs Taltidning, en tidning som kommer 
hem till dig med posten i form av en cd-skiva med 
veckans samlade nyheter, finns även som 
mobilapplikation på DHS hemsida.
Hjälpmedelsbutiken, där du kan köpa funktionella 
hjälpmedel som underlättar vardagen. Hos oss 
kan man även hyra rullstolar, rollatorer för kortare 
tider.  
Träffpunkt Ringstorp, arrangerar 
föreläsningar, har aktiviteter som pysselcafé, musikcafé, 
utflykter m.m. Hos oss är ALLA välkomna.
Lunchcafét där det serveras
frukost mellan kl. 9.00-10.00 och 
dagens lunch mellan kl. 11.30-13.00 måndag- fredag.
Vikingstrands Handikappbad, en badplats för 
alla som är anpassad för personer med 
funktionsnedsättning.
Här finns en ramp i lutning 1:2 med vilplan var 
6:e meter. 
Ringstorpsgården, där man kan boka 
lokal som privatperson i mån av plats.



FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med 
utvecklingsstörning, är en ideell och opolitisk 
intresseorganisation som i drygt 50 år har kämpat 
för att personer med utvecklingsstörning ska få sina 
rättigheter till ett bra liv uppfyllda. FUB har 
drygt 30.000 medlemmari 176 lokalföreningar 
runt om i landet. I lokalföreningar över hela landet 
verkar FUB för att personer med utvecklingsstörning
ska få det stöd de behöver för att kunna 
leva ett gott liv. Utvecklingsstörning är ett 
funktionshinder som på olika sätt och 
olika mycket påverkar livet för ungefär 38.000 
barn och vuxna samt deras anhöriga i vårt land.
När man har en utvecklingsstörning kan det ta längre 
tid att förstå och lära sig nya saker. Men alla kan 
utvecklas. Med ett personligt stöd, gott bemötande 
och bra hjälpmedel kan svårigheterna bli mindre och 
utmaningar besegras . 
Att få synas, höras och delta på lika villkor är 
en mänsklig rättighet. Vill du veta mer så är du 
välkommen att kontakta närmaste lokalförening eller 
besöka vår hemsida.
 

www.fub.se



11.00 - 11.30
Samling GA-torg inför 
tillgänglighetsmarschen

11.30 - ca 13.00
Tillgänglighetsmarsch genom 

Helsingborg

13.00 - 14.00
Korvgrillning på The Tivolis veranda 

med musikunderhållning

14.00 - ca 15.30
Hearing med de politiska partierna 

och representanter för 
funktionshinderrörelsen  

 moderator Martin Svensson, The Tivoli

PROGRAM

Tillgänglighet för 
Alla!

Kontaktpersoner: 
HIL Anki Celander 0705-706272, 

Jocke Rosendahl 0708-269636

DHS Björn Tufveson Alm, 
Marie Osberg 042-177270


