
 

 

 

 

Fortsatt marsch för tillgänglighet 

Insändare i Helsingborgs Dagblad  1 juni 

“Det finns inget paradis vid början av mänsklighetens historia och det finns inget 

paradis vid dess slut”, sa en gång Ernst Wigforss, legendarisk finansminister och 

skarpsinnig idédebattör. “Vår uppgift är inte att uppröras över gångna tiders 

oförrätter.  Inte heller att romantisera gårdagens framgångar. Det inflytande vi kan 

utöva över framtiden det utövar vi genom att ändra på den verklighet som är.” 

Den 14 juni 2012 beslutade Sveriges Riksdag att utestängning genom bristande 

tillgänglighet i vardagsmiljön för personer med funktionsnedsättning ska betraktas 

som diskriminering och uppmanade regeringen att instifta en sådan lag.  Men ännu 

ett år efter beslutet har regeringen inte skridit till handling. Man skyller på att det 

skulle bli för dyrt. 

 

Nu kan för det första regeringen inte nonchalera ett riksdagsbeslut.  För det andra 

finns det inga belägg för att det skulle bli för dyrt.  Funktionshinderrörelsen har 

räknat ut att det tvärtom är samhällsekonomiskt lönsamt att investera i tillgänglighet.  

Om delaktigheten ökar minskar utanförskapet.  Om det blir lättare att ta sig till en 

arbetsplats får samhället ökade skatteinkomster.  I själva verket är det utanförskapet 

som kostar enorma summor och stor ohälsa. 
 

Personer med funktionsnedsättning har sämre levnadsvillkor än andra.  Det visar sig 

på område efter område.  Färre arbetar, utbildningsnivån är lägre, hälsan och 

ekonomin är sämre och rättssäkerheten äventyras. En inventering utförd av 

funktionshinderrörelsens samarbetsorgan “Handisam” visar att utvecklingen mot ett 

samhälle tillgängligt för alla går för långsamt.  Som ett närmast skrämmande och 

dagsaktuellt exempel kan nämnas att Region Skåne beslutat att utlämningen av 

dosförpackade läkemedel från och med den 3 juni ska handhas av ett privat 

distributionsföretag Svensk Dos i stället för som tidigare av apotek.  I Höganäs 

kommun har Svensk Dos sedan gett uppdraget vidare till en tobaks- och spelbutik 

som inte är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.  Det innebär att 

funktionshindrade inte själva kan hämta sina mediciner utan måste anlita anhöriga, 

närstående eller hemtjänstpersonal. Förutom en klar inskränkning i dessa människors 

rörelsefrihet innebär det ökade kostnader för den enskilde.  DHR Höganäs har 

kraftfullt protesterat mot denna klara diskriminering av funktionsnedsatta och Region 

Skåne tycks nu,  som en följd av vår reaktion,  äntligen ha insett att det behövs ett 

annat och tillgängligt utlämningsställe för ändamålet. 

 

Funktionshinderrörelsen behövs som en spjutspets i arbetet för att göra vårt samhälle 

tillgängligt för alla.  Varje torsdag sedan en tid  tillbaka demonstrerar DHR - 

Förbundet För Ett Samhälle Utan Rörelsehinder - m fl funktionshinderorganisationer 

utanför regeringskansliet Rosenbad med krav på en diskrimineringslag av den typ 

som finns i bl  a Norge och USA.  Lördagen den 1 juni marscherade vi ännu en gång 

genom centrala Helsingborg med kravet att regeringen nu går från ord till handling.  

Den utestängning som bristande tillgänglighet innebär måste kallas vid sitt rätta namn 

-DISKRIMINERING! 
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