
Är alla människor lika?
“Alla djur är lika, men en del djur är mer lika än andra”, är det satiriska budskapet i 
George Orwells klassiker ”Djurfarmen”.  Innebörden att vissa saker och vissa 
människor betyder mer än andra har relevans även i vår tid och inte minst i en 
kommun där spektakulära ting som satsning på  drive-in-bröllop, modell Las Vegas 
och djupdykningar i gamla gruvhål hos vissa politiker väcker större anklang än frågan 
om goda livsvillkor för personer med funktionsnedsättningar.  Biträdande 
kommunalrådet Ulf Molin (c) uttrycker i HD den 28 april efter ett styrelseval i 
Handikapporganisationernas Samarbetsorganisation (HSO) förhoppningen att fokus 
hädanefter ska ligga på att ”underlätta för våra funktionshindrade”.   Ställ detta 
uttalande mot 21-åriga Therese Hegelunds situation.  Flickan med grava 
funktionsnedsättningar, som trots solklara utslag i flera rättsinstanser av kommunen 
förvägras rätten att få vistas i lämpligaste teckenspråkig miljö samt rätten till 
personlig assistent. I det perspektivet blir Molins uttalande närmast cyniskt.

Och på den vägen är det när det gäller kommun- och socialnämndsledningens syn på 
tillgänglighetsfrågor i allmänhet.   Fokus lägger man på problemen medan vi inom 
DHR i stället riktar fokus på en rik och välmående kommuns möjligheter att göra 
kraftfulla insatser för att underlätta vardagen och göra kommunen mer tillgänglig för 
alla med någon form av funktionsnedsättning.

Men ge inte upp.  Stå på er alla ni som har funktionsnedsättningar och era anhöriga.   
Vi står på er sida och kröker inte rygg inför det politiska etablissemanget.  Vi kan 
också sätta kraft bakom orden och  göra konkreta insatser för i första hand barn med 
funktionsnedsättning av olika slag när kommunen sviker. Så t ex gör vi det möjligt för 
barn i Gula Särskolan att kunna förverkliga en efterlängtad rekreationsresa.  Och det 
kommer mera….
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