
 

 

 

 

 

 

 

 

Debattartikel i HD/Sydsvenskan 2015-06-11 

 

En öppen stad - ej en befästad.. 

”En öppen stad, ej en befästad bygger vi gemensamt 

-Dess ljus slår upp mot rymdens ensamhet.” 

Så lyder några rader ur poeten Ragnar Thoursies klassiska folkhemsdikt 

”Sundbybergsprologen.” 

Visst har staden blivit öppnare sedan dessa rader kom på pränt.  Men som den 

aktuella debatten om tillgänglighet till allmänna platser och näringsställen visar, så 

återstår fortfarande en del de obotfärdigas förhinder innan vi kan tala om en stad  

öppen för alla och inte befästad för vissa.  Fysiska hinder låter sig med dagens teknik 

ofta utan större svårighet undanröjas.  Värre är det uppenbarligen med de mentala 

murar som fortfarande reses av ansvariga politiker.  När funktionshinderrörelsen 

marscherade genom Helsingborg den 30 maj så var det tunnsått i leden från 

politikerhåll.  I rättvisans namn fanns representanter för (s) och (v) plus någon från 

(mp). Men var fanns företrädare för den närmast ansvariga borgerliga stadsledningen? 

 

I stället står i HD 8/6 Stadsbyggnadsnämndens ordf. Christian Orsing (m) upp till 

försvar för ett beslut som innebär att en nyetablerad restaurang inte blir tillgänglig för 

många med funktionsnedsättning.  De jämförelser till försvar för beslutet som gjorts i 

form av att andra restauranger också är otillgängliga är verkligen den obotfärdiges 

sista förhinder. Rent absurd är jämförelsen med Kärnan resp. att krav på tillgänglighet 

handlar om missunnsamhet.  I fallet uteserveringen ”Trappan bar” rör det sig om en 

nyetablering och då har man självfallet möjlighet att villkora serveringstillståndet i 

avvaktan på att stället tillgänglighetsanpassas.  Allt handlar om politisk vilja. I sitt 

inlägg skriver Orsing bl.a: ”Samtidigt har vi en tydlig lagstiftning som värnar om 

tillgänglighetsfrågorna för alla.”  Det har vi inte alls så länge lagen medger undantag 

för näringsställen med mindre än 10 anställda, vilket undantar 9 av 10 i den kategorin. 

Funktionshinderrörelsen jagade den förra borgerliga regeringen med blåslampa och 

fick efter drygt två och ett halvt års kamp till stånd en förvisso urvattnad, men dock en 

lag som klassar otillgänglighet som diskriminering.  Nu kommer vi att vara lika tuffa 

mot den nuvarande rödgröna regeringen och se till att den lever upp till sitt löfte att 

skärpa lagen på de punkter där undantagen urholkar dess syfte  En öppen stad bygger 

vi gemensamt. Se då till att den verkligen blir öppen för alla, kära politiker! 

 

Bengt Silfverstrand 

Ordf. i DHR Skåne Läns Distrikt 

Och DHR Höganäsavd av Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder 
  


