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Öppet brev till statsminister Fredrik Reinfeldt
och till de moderata riksdagsledamöterna

Finanspolitiken – ett hinder för människor med funktionsnedsättningar?!
I mer än 10 år har det funnits förslag på hur en diskrimineringslag kring bristande tillgänglighet för
människor som lever med funktionsnedsättningar ska kunna se ut. Ändå har ingenting hänt!
Land efter land inför lagar som betraktar bristande tillgänglighet som diskriminering av människor
med funktionsnedsättning, men ännu inte Sverige.
Detta är en underlåtenhet - ja en skam för Sverige - som i internationella sammanhang vill framstå
som ett föregångsland inom funktionshinderpolitiken.
Sedan i somras finns ett förslag om en förstärkt diskrimineringslag som Erik Ullenhag tagit fram.
Förslaget diskuteras nu inom berörda departement och av allianspartierna. Inom Alliansen har i
olika sammanhang partierna uttryckt vikten av att även Sverige måste ha en lag som klassar
bristande tillgänglighet som diskriminering. Dock inte moderaterna, som har makten över
finansdepartementet. Även oppositionen kräver en i denna mening förstärkt
diskrimineringslagstiftning. Det finns med andra ord en parlamentarisk majoritet i riksdagen för att
bristande tillgänglighet i lag ska fastställas vara diskriminering.
Moderaternas brist på ställningstagande i denna för människor med funktionsnedsättningar så
avgörande fråga är ett svek. Det har också en anstrykning av maktfullkomlighet och brist på respekt
för flertalets vilja och för den parlamentariska demokratin. Det är hårda ord och verkligheten visar
förhoppningsvis att vi har fel genom att ett lagförslag läggs på riksdagens bord under riksdagen
2011/12.
Den 10 oktober 2008 sa riksdagen ja till att Sverige ska tillträda Konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning. Den fokuserar på icke-diskriminering och visar på vilka
åtgärder som behövs för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna utöva sina
medborgerliga rättigheter.
Sverige har ratificerat Konventionen. Det förpliktigar - då den kräver verkningsfulla insatser mot
otillgängligheten, som drabbar och begränsar möjligheterna för människor med
funktionsnedsättningar.
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En given åtgärd i linje med Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är
att lagstifta om att bristande otillgänglighet ska ses som diskriminering av människor med
funktionsnedsättningar.
Fler människor skulle då få möjlighet att bidra till samhällets gemensamma via arbete om fler
arbetsplatser görs tillgängliga, fler människor skulle få möjlighet till utbildning om
utbildningsinstitutionerna görs tillgängliga, fler människor skulle kunna bidra till konsumtion om
affärsverksamheter görs tillgängliga, fler människor skulle kunna använda allmänna
kommunikationer om dessa var tillgängliga - listan på välfärdsvinster kan göras mycket lång.
Att Sverige ännu inte fått en lag som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering beror helt
enkelt på människosyn och bristande politisk vilja.
Förbundet Rörelsehindrade kräver att en proposition läggs under innevarande riksdagsår från
regeringen med förslag att klassa otillgänglighet som diskriminering.
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