
Invigning av Sjöcronas park/Tivoliparken 2016-08-27 

Tal av Bengt Silfverstrand – Ordf. i DHR Höganäs av Förbundet för ett samhälle utan .   

Lördagsflanörer/vänner! 

”Det finns inget paradis i början av mänsklighetens historia och det finns inget paradis vid dess 

slut”, sa en gång Ernst Wigforss, legendarisk finansminister och skarpsinnig visionär.  ”Vår uppgift 

är inte att uppröras över gångna tiders oförrätter. Inte heller att romantisera gårdagens framgångar.  

Det inflytande vi kan utöva över framtiden, det utövar vi genom att ändra på den verklighet som är” 

Vi har just upplevt olympiska spel i Rio, Brasilien.  En gren var 3000 meter hinder.  Och visst finns det 

vissa kopplingar mellan undanröjandet av  funktionshinder i miljön och ett 3000 meterhinderlopp.  

Funktionshindren här i kommunen har blivit  färre, bockarna lägre och även om vallgraven finns kvar, 

så har den blivit både kortare och grundare. 

En människa med funktionsnedsättning är  egentligen inte en människa med särskilda behov utan 

en människa med alldeles vanliga behov som måste tillgodoses med särskilda insatser.  DHR -

Förbundet för  ett samhälle utan rörelsehinder – står för  D som i delaktighet, H som i handlingskraft 

och R som i rörelsefrihet.  Vad gäller Sjöcronas park/Tivoliparken så har vi kunnat utöva inflytande på 

den verklighet som är redan från början i den kommunala planeringen av lekplatsen.  Vi har kunnat 

påverka både utformning och placering av lekredskapen. Vi har fått till stånd de särskilda insatser 

som krävs för att tillgodose de funktionsnedsatta barnens behov.  Det innebär rent  konkret att alla 

delar är tillgängliga med rullstol.   Det finns inga kanter som hindrar framkomligheten. Det går att 

rulla ner till sandlådan på rampen.  Labyrinten är tillgänglig för barnrullstolar.  Bakbord och sittplatser 

är anpassade för rullstol.  Man kan sitta med stöd för ryggen i sandlådan.  I hängmattorna kan man 

gunga liggandes.  Lekplatsen är indelad i rum som gör det lätt att orientera sig.   

Ett konstruktivt samarbete med stadsarkitekt Sverker Tingdal, och landskapsarkitekterna Anna 

Jerleke och Karin Jonsson på kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning har banat väg för denna för 

alla tillgängliga lekplats. Mot den bakgrunden har vi i DHR Höganäsavdelning ansett det motiverat 

att ur vår arvsfond bidra med 150 000 kronor till lekplatsens förverkligande till förmån för barn med 

funktionsnedsättning.  Det är vår förhoppning att ett sådant samarbete, där funktionshinderrörelsen 

får vara med redan från början, ska stå som modell för kommunens samhällsplanering även 

framöver. 

Vi kommer från DHR:s sida att även i framtiden vara en kritisk röst, en blåslampa på kommunen om 

ni så vill, när det gäller att undanröja hinder i samhällsmiljön.  Men vi kommer heller inte att tveka att 

peka på goda exempel i tillgänglighetsarbetet, där  sådana står att finna.  Vi har redan delat ut fyra 

tillgänglighetspris med bevis till företagare som visat särskild framsynthet när det gäller att göra sina 

lokaler tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.  Ett sådant bevis kommer, under 

förutsättning att det finns kvalificerade mottagare, att delas ut även framöver närmare bestämt i 

samband med företagsgalan i mars månad. 

”Nog finns det mål och mening i vår färd – 

Men det är vägen som är mödan värd.” 

För att citera Karin Boye. 

Och för att understryka alla människors lika värde vill jag avsluta med en kort dikt av 

Lundaprofessorn och författaren Bodil Jönsson. 



”När jag var på vippen att sjunga 

Så  sa dom: -Inte kan du sjunga! 

När jag var på vippen att flyga, 

Så sa dom: - Inte kan du flyga! 

 Nu har jag lärt mej att inte lyssna på tråkmånsar. 

Hur kan dom som aldrig varit på vippen 

Begripa att fåglar med ruggiga vingar 

Ändå har vingar”  
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