
 

 

 

 

 

 

Debattinlägg i Helsingborgs Dagblad 2014-09-06 

 

Tillgänglighet är en mänsklig rättighet 

Det saknas något viktigt i en valrörelse som i alltför hög grad sätter fokus på alltings 

pris men sällan på dess värde i form av rättigheter och delaktighet.  Utanförskap i 

form av bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är och förblir 

diskriminering. Funktionshinderrörelsen ställer sig därför mycket kritisk till den 

diskrimineringslag som riksdagen antog i juni men genom att den medger undantag 

för företag med färre än tio anställda i praktiken blir tämligen tandlös.   

Tillgänglighet handlar om att forma ett samhälle där alla behövs och där alla kan 

delta. Personer med nedsatt funktionsförmåga ska kunna var fullt delaktiga i alla delar 

av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet. 
 

Det handlar om en arbetsmarknad som inser att nedsatt rörelseförmåga inte är 

detsamma om nedsatt arbetsförmåga  Ingen människa ska diskrimineras i arbetslivet.  

Personer med funktionsnedsättning har rätt till stöd, flexibilitet och anpassning på 

arbetsplatsen. 

Det handlar om tillgång till hjälpmedel.  En rättighetslag som garanterar hjälpmedel  

efter behov måste införas.  Hjälpmedel ska ingå i högkostnadsskyddet i ett första  

steg och utbud och information ska vara detsamma över hela landet. 

Det handlar om rätten att bestämma över sina liv och att rätten till personlig assistans  

inte får inskränkas. Behoven ska styra. Vare sig personens ekonomi eller kommunens  

prioriteringar får påverka bedömningen. 

Det handlar om tillgänglighet till restauranger, samlingslokaler och offentliga platser. 

Vi går inte in bakvägen och kräver att kommuner lever upp till de handlingsplaner  

och program som man lanserat men inte lever upp till.  Något som inte minst är  

aktuellt här i Helsingborg där en samlad funktionshinderrörelse idag lördag den 6   

september samlas till manifestation, tillgänglighetsmarsch och ställer politikerna mot   

väggen .  Ställer ni upp för ett samhälle där alla oavsett funktionsnedsättning har  

möjlighet att delta och där otillgänglighet både i ord och handling klassas som  

diskriminering? 

 

Bengt Silfverstrand 

Ordförande i DHR Skåne Läns Distrikt 

och DHR Höganäs av Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder 


