
Om marschen för tillgänglighet - insändare i Helsingborgs Dagblad 2011-06-03
I vår nationella plan för handikappolitiken -”Från patient till medborgare” - sägs bl a 
“att enkelt åtgärdade hinder för tillgängligheten och användbarheten för personer 
med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga ska vara åtgärdade före utgången av 
år 2010 i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna 
platser.”  Med enkelt avhjälpta hinder avses bl a nivåskillnader eller avsaknad av 
dörröppnare till butiker,  restauranger m fl allmänna lokaler.  En i dagarna 
offentliggjord inventering av tillgängligheten - utförd av “Humana” med expertstöd 
från Rikförförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU och 
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft  - visar att de flesta kommuner står långtifrån att 
uppnå denna målsättning.  Två av tre kommuner nämner överhuvudtaget inte 
tillgänglighetsmål i sina översiktsplaner. Anmärkningsvärt är också att sex av tio 
kommuner inte har någon lokal plan för hur FN:s konvention för funktionshindrades 
rättigheter ska implementeras i kommunen.  I förra veckan  avslog t ex Höganäs 
kommun en motion med en sådan  begäran vad gäller FN:s barnkonvention och att 
tydligt inarbeta barnperspektivet i instruktionen för Kommunala Handikapprådet 
(KHR).  I Helsingborgs kommun förmenas de funktionshindrade rätten till en egen 
ombudsman.

Tillgänglighet och användbarhet är en demokratifråga. Trots att fyra utredningar 
belyst frågan saknar vi i Sverige fortfarande en lag där otillgänglighet klassas som 
diskrimineringsbrott mot personer med funktionsnedsättning.  Sådana lagar finns  t ex 
i både Norge och USA.  Vår övertygelse är att man inte kan sätta pris på en mänsklig 
rättighet och begränsa medborgarrätten för en viss grupp med hänvisning till att det 
skulle kosta för mycket att inkludera alla i samhällsplaneringen eller 
samhällsgemenskapen.

Nu på lördag den 4 juni samlas människor till en “Marsch för tillgänglighet” på 32 
orter i Sverige.  Ställ upp i denna marsch för tillgänglighet och mot  diskriminering 
av personer med funktionsnedsättning.   I Helsingborg  avgår marschen från Gustav 
Adolfs torg kl. 11.30.  Gå med!  Rulla med!  Var aktiv!  Yes, we can!
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