
  23 juni, 2003 
 
Göran Persson 
Rosenbad 
103 33 Stockholm 
 
 
Herr Statsminister, 
 
Jag skriver till dig i egenskap av koordinator för manifestationen Marschen för 
tillgänglighet. Manifestationen har två syften: det primära är att resa kravet på en 
antidiskrimineringslagstiftning som förbjuder otillgänglighet. Sekundärt vill vi även 
värna den befintliga LSS-lagstiftningen. 
 
Genom American with Disabilities Act (ADA) tillskrivs amerikanska medborgare med 
funktionshinder sedan 1990 långtgående skydd mot diskriminering, vilket bland annat 
innefattar otillgänglighet. USA saknar dock en assistanslagstiftning. I Sverige är 
situationen den rakt motsatta; LSS och LASS ger personer med omfattande 
funktionshinder rätt till assistans, men en antidiskrimineringslagstiftning som förbjuder 
otillgänglighet saknas.  
 
Över 20 organisationer står hittills bakom marschen, däribland: Neurologiskt 
Handikappades Riksförbund (NHR), Reumatikerförbundet, Riksförbundet för 
Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU), De Handikappades Riksförbund (DHR), 
Synskadades Riksförbund (SRF), Förbundet för Utvecklingsstörda Barn, ungdomar 
och vuxna (FUB), Rekryteringsgruppen Aktiv Rehabilitering, Svenska 
Handikappidrottsförbundet och Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade (RTP). 
Intressant är också att vi som initierat och driver marschen (varav undertecknad är 
en) till merparten kommer från ungdomsorganisationer som De Unga med 
Neurologiska funktionshinder i Sverige (DUNS), Förbundet Unga Rörelsehindrade 
och Riksorganisationen Unga Synskadade (US). Tillsammans representerar 
organisationerna över 200 000 medlemmar. Det finns alltså en bred förankring och 
stöd för vårt krav. 
 
Vi anser att vår fråga är av sådan vikt att den kräver Statsministerns närvaro. Inte 
bara som person, utan också som symbol för den politiska makten och naturligtvis 
den socialdemokratiska regeringen. I samband med detta vill jag påpeka att i de 
länder där dessa frågor diskuterats har landets statsöverhuvud eller motsvarande 
varit starkt involverade och visat sitt engagemang. När ADA 1990 undertecknades av 
dåvarande presidenten George Bush uppmärksammades det både nationellt och 
internationellt. 
 
Som koordinator för marschen och därmed representant för de organisationer, 
företag och enskilda som hittills stödjer marschen vill jag härmed begära 
Statsministerns närvaro vid slutmålet för marschen, vilket kommer att vara 
Mynttorget. Vår intention är inte att på något sätt konfrontera vare sig Statsministern 
eller eventuellt andra inbjudna politiker. Marschen kommer att avslutas med en 
kulturell ”happening”, med bland annat tal av människor som stöder marschens syfte. 
Om Statsministern deltar kommer en appell där vi utförligt beskrivit vad vi kräver och 
varför, samt tillhörande förteckningar över organisationer, företag, institutioner och 
enskilda som stödjer vårt syfte, att överlämnas.  



  23 juni, 2003 
 
 
Marschen för tillgänglighet sker lördag 16 augusti, 2003 och går från Wennergren 
center (Norrtull) till Mynttorget (Riksdagshuset). Starttiden är 14.00 och marschen tar 
omkring 2 timmar att gå. Statsministerns närvaro skulle således vara lämplig vid 
omkring 17.00. Vår förhoppning är att Statsministern ska finna detta så pass viktigt 
att närvaro vid slutmålet (Mynttorget) planeras och framledes jämkas med 
arrangörernas program. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ledningsgruppen för Marschen för tillgänglighet 
 
gm 
 
 
    
Hans Filipsson, koordinator  
Seminariegatan 9   
752 28 Uppsala   
018-510 999   
0708-77 27 67 
hans@filipsson.nu 
 
 
mellan 28/6 och 5/8 kontaktas 
Veronica Svensk 
08-410 217 41 
veronica@ungarorelsehindrade.com   


