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www.tillganglighetsmarschen.nu 

Göran Persson 
Rosenbad 
103 33 Stockholm 
 
Bästa statsminister Göran Persson! 
 
Du fick för ett tag sedan ett brev där vi bad dig närvara vid Marschen för 
tillgänglighet. Vi fick ett kort meddelande från Jaana Hjelm att du tyvärr inte kunde 
medverka marschdagen 16 augusti. Någon orsak till det fick vi dock inte.  
 
Marschen för tillgänglighet stöds av merparten av de stora funktionshinder-
organisationerna i Sverige och en mängd andra företag och organisationer 
(fullständig förteckning finns på hemsidan). Tillsammans representerar dessa 
närmare 300 000 medborgare. Syftet med marschen är att väcka kravet på en 
antidiskrimineringslagstiftning som förbjuder otillgänglighet för personer med 
funktionshinder och att värna om lagen LSS (lagen om särskilt stöd och service till 
vissa funktionshindrade). Du kan läsa mera om marschen på hemsidan för Marschen 
för tillgänglighet: http://www.tillganglighetsmarschen.nu 
 
Vi vill vid slutmålet för marschen 16 augusti överlämna en appell till dig, med våra 
krav och en förteckning över de organisationer, företag och enskilda som officiellt 
uttryckt sitt stöd för syftet. Dessa frågor är oerhört viktiga för att alla medborgare i det 
svenska samhället skall kunna delta i samhället på lika villkor. 
 
Du har varken anfört något skäl till att inte delta eller ens uttryckt en önskan om att i 
ditt ställe sända en godtagbar representant. Vi ber återigen att få påpeka den dignitet 
dessa frågor har i andra välfärdsländer. Om du inte skulle delta kan vi inte tolka det 
på annat sätt än att du anser att dessa frågor är oviktiga och vi kommer då även att 
lyfta fram det i media.  Det kommer heller inte ses med blida ögon hos de stödjande 
organisationerna. 
 
Du är välkommen att delta 16 augusti kl 17.00 vid Mynttorget. 
 
Vi förväntar oss denna gång ett svar. 
  
Med vänliga hälsningar 
 
Veronica Svensk och Hans Filipsson 
Ledningsgruppen Marschen för tillgänglighet 
 
E-mail adress till Hans: hans@filipsson.nu 
E-mail adress till Veronica Svensk: veronica@ungarorelsehindrade.com 
 
Telefonnummer till Veronica Svensk är: 0708-91 27 20. 
 
 
 
 


