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Vem bryr sig om funktionshindrade? 
Vem bryr sig om funktionshindrade och i vilken mån vårt samhälle är tillgängligt för alla? 
Ja, att döma av den marsch för tillgänglighet som i lördags genomfördes på 31 orter i landet 
och bl a i Helsingborg så är frågan i högsta grad berättigad.  Men för att börja med det 
positiva.  Mycket folk var i rörelse på stan och genomslaget blev därför ur den synvinkeln 
stort. Och manifestationens höjdpunkt var utan tvekan författaren och stå-upparen Jonas 
Helgessons lysande föreställning på Stortorget.  Mindre muntert var huliganfasoner i form av  
ett gäng ungdomar iklädda militär kamouflagemundering som  sprutade vatten på 
marschdeltagare.  Frågetecken måste sedan sättas till närvaron av politiker och kring de 
budskap som framfördes.   Tre fanns på plats, varav två från samma parti (!!).  Var fanns 
övriga partier?  Nu blev det inga konkreta besked från de närvarande.  Helsingborg ligger inte 
alls i framkant, som en av politikerna påstod. Det är bara att studera HSO:s 
tillgänglighetsgranskning, av vilken framgår att ingen NV-skånsk kommun har anledning att 
sträcka på sig som någon föregångare i fråga om att eliminera funktionshinder.   I själva 
verket är det mesta ogjort när det gäller att nå upp till riksdagens mål om att enkelt avhjälpta 
hinder för tillgängligheten till lokaler, gator, parker, lekplatser etc. ska vara åtgärdade till årets 
slut.   
Det är hög tid för en lag som gör otillgänglighet för personer med funktionsnedsättning till ett 
diskrimineringsbrott även i Sverige.  En sådan lag har funnits i USA i 20 år (!) och i Norge i 
ett och ett halvt år.  Konkreta frågor till Helsingborgs och övriga NV-Skånes politiska partier. 
Hur långt har arbetet med att undanröja enkelt avhjälpta funktionshinder avancerat i er 
kommun?  Och vilka särskilda insatser görs för att riksdagens mål om att sådana hinder ska 
vara undanröjda till årets slut ska kunna uppnås? 
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