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Är våra politiker blinda och döva?
Öppet brev till NV-skånska politiker om tillgänglighet  
Frågan har rests på dessa sidor i flera olika sammanhang.  Med egen mångårig 
erfarenhet av politik och samhällsfrågor vill jag hävda att alla katter i mörkret inte är 
grå, men att politikers prioriteringar ger upphov till en hel del funderingar.
Den 8 juni ställde jag här tre konkreta frågor till NV-Skånes politiker i aktuella 
tillgänglighetsfrågor.  Den 19 juni svarade riksdagsledamoten Magnus Ehrencrona 
(mp) rakt och klart på frågorna.  Riksdagsledamoten Ann Arleklo (s) hänvisade för sin 
och riksdagskollegan Kent Härstedts räkning till en s-motion för 2010 i vilken
man övergripande talar om betydelsen av att samhället blir tillgängligt för alla.  Två 
av frågorna förblev dock obesvarade.  Från övriga partier var det knäpptyst.

Det är alldeles uppenbart att alltför många människor med någon form av 
funktionsnedsättning fortfarande diskrimineras genom bristande tillgänglighet och att 
den nationella handlingsplanens - “Från patient till medborgare” - intentioner att 
tillgänglighetsmålen skulle vara uppnådda till 2010 inte uppfyllts.

Som framgår av insändare- och debattsidor i denna tidning  så är det ingalunda 
tidsbrist som kan vara anledning till det svaga intresset  för tillgänglighetsfrågor.
Många är synnerligen skrivaktiva och engagemanget omfattar allt från Nordpolen -
Arktis strategiska betydelse för Sverige till utskick av pressmeddelanden om 
förestående möte med Thailands nye premiärminister.  Dock ingenting om att riva 
funktionshindren i det svenska samhället.

Någon  kan kanske skylla uteblivna svar på semestertider, varför de angelägna 
frågorna här upprepas med den klart uttalade förhoppningen att berörda politiker (på 
både kommun- och riksplanet) den här gången behagar svara:

1. Är ni beredda att omgående ta initiativ till en lag som klassar otillgänglighet för
    personer med funktionsnedsättningar som diskriminering?
2. Är ni beredda att i alla kommunala verksamheter inarbeta FN:s konvention om 
    rättigheter för personer med nedsatt funktionsförmåga?
3. Hur tänker ni gå vidare för att förverkliga riksdagsbeslutet - “Från patient till
    medborgare” - om att undanröja “ enkelt åtgärdade hinder för tillgängligheten 
    och användbarheten för personer med nedsatt rörelse-- och orienteringsförmåga
     i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna
     platser.” Målen är långtifrån uppnådda och mycket återstår att göra.
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