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Hej! 
 
Det är nu dags att äntligen göra slag i saken och klassa bristande tillgänglighet som diskriminering för personer som 
lever med funktionsnedsättning,.   
 
Som du väl känner till pågår inom regeringen en beredning av utredningen Bortom fagert tal – Om  bristande 
tillgänglighet som diskriminering (Ds 2010:20) – där  utredaren Hans Ytterberg föreslår att bristande tillgänglighet i lag 
ska fastställas som diskriminering.  
 
Ansvarig minister Erik Ullenhag är positiv till utredningens förslag och har, vad vi blivit informerade om, föreslagit 
övriga allianspartier att lägga en proposition med det innehållet. Han har stöd för detta förslag av Centerpartiet och av 
Kristdemokraterna. Därtill naturligtvis även av samtliga oppositionspartier. Dock motsätter sig Moderaterna en sådan 
lagändring och har därmed blockerat en lösning av frågan, trots att det finns en mycket tydlig politisk majoritet för en 
sådan förstärkning av diskrimineringslagen. 
 
Socialdemokraterna har sedan länge ställt sig bakom kravet att bristande tillgänglighet är en fråga om diskriminering. 
Bland annat Lena Hallengren och Riksdagsledamoten Lennart Axelsson har i Riksdagen och i andra sammanhang tagit 
upp frågan.  
 
I SHT, som är DHRs tidskrift skriver Lena Hallengren:  
 
”Funktionshinderfrågorna är i första hand rättighetsfrågor och inte vård- och omsorgsfrågor. Det finns en rad frågor 
som måste få en lösning och som vi socialdemokrater beskriver i den budgetmotion på socialutskottets område som vi 
lämnade in i höstas. För det första bör man ändra lagstiftningen så att bristande tillgänglighet blir en 
diskrimineringsgrund i Diskrimineringslagen. Detta har utretts flera gånger och färdigt utredningsförslag finns liksom 
fungerande exempel från andra länder. Regeringen väljer att dra frågan i långbänk eller byta minister för frågan så att 
det hela kan dras ett varv till.” 
 
Sammanfattningsvis är vårt budskap till dig att det idag i riksdagen finns en stor politisk majoritet för att klassa 
bristande tillgänglighet som diskriminering. Med denna stora majoritet bakom sig är det dags för riksdagen att nu ta ett 
eget initiativ och lagstifta om bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund. 
 
Vi hoppas på – ja förväntar oss – oss att Socialdemokraterna står upp för detta krav i praktisk handling, och att du tar 
tag i och driver denna fråga. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Förbundet Rörelsehindrade (FöR) 
 
Lars Hagström, ordförande 
 
Adressuppgifter 
c/o Lars Hagström 
Sunnanväg 2P 
222 26 Lund 
Epost: lars.hagstrom1@comhem.se 
TEL: 046-2118180 


