
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insändare i Helsingborgs Dagblad, NST, Landskronaposten 2012-11-15 

 

Jodå, tillgänglighet lönar sig 

Hur tycker du att vi ska ha det i Sverige?  Tycker du att vi ska utgå från några få 

människor som har full funktionsförmåga hela livet.  Människor som inte behöver 

vare sig hiss eller rollator ens på ålderns höst?  Människor som nästan inte finns i 

verkligheten.  Eller ska samhället planeras och utgå från hur de flesta av oss ser ut och 

fungerar, med variationer och skilda behov under hela livscykeln? 

 

I över 20 år har frågan om bristande tillgänglighet som diskriminering utretts.  För 

727 dagar sedan gick remisstiden ut för det senaste förslaget - “Bortom fagert tal” 

(Ds 2010:20).  Det betyder att regeringen haft 727 dagar på sig att komma överens 

och lägga ett lagförslag till riksdagen.  727  dagar är lång tid för något som är så 

självklart som allas rätt till delaktighet.  Det är också lång tid för något som till allra 

största delen handlar om att följa lagstiftning som redan finns men sällan efterlevs.    

Eller att smita från de skyldigheter FN-konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning lägger på staten. 
 

Många människor utestängs från att utöva sina medborgerliga rättigheter och 

skyldigheter.  Det gäller allt från  att åka kollektivt, rösta i en vallokal, ta del av 

samhällets information och till att gå i den skola de har valt.  Otillgängligheten 

kompenseras ofta  med dyra efterhandskonstruktioner och särlösningar i stället för att 

tillgänglighet och användbarhet är en naturlig del i samhällsplaneringen.   

 

DHR:s tydliga ståndpunkt är att man inte kan sätta pris på en mänsklig rättighet.  Men 

vi har tillsammans med andra förbund i funktionshinderrörelsen. med hjälp av 

nationalekonomen Dan Andersson (tidigare chefekonom på LO) räknat på vinsterna 

med att investera i tillgänglighet.  Och vinsterna med ett samhälle som är tillgängligt 

och användbart för alla medborgare är många.  Om delaktigheten ökar minskar 

utanförskapet.  Om det blir lättare att ta sig till- och in - på en arbetsplats får staten 

ökade skatteintäkter.  I själva verket är det utanförskapet som kostar enorma summor 

och stor ohälsa. 

 

Det är hög tid att efter 727 dagar gå från ord till handling.  Vi kräver att Sveriges 

regering nu följer riksdagens uppmaning och skyndsamt lägger fram en lag som 

klassar otillgänglighet som diskriminering.  Tillgänglighet är en fråga om mänskliga 

rättigheter.  Och om demokrati. 

 

Bengt Silfverstrand 

Ordförande i DHR Skåne Läns Distrikt -  

Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder -  

och DHR Höganäsavdelning 
 


