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Vi ger oss inte – Tillgänglighet är en rättighet! 
 
Förra året manifesterade cirka 600 personer kravet på en heltäckande antidiskrimineringslag i 
Marschen för tillgänglighet i Stockholm. Kravet kvarstår eftersom ingen förändring hittills ägt 
rum. Den 21 augusti 2004 genomförs marschen för andra året i rad. Mer än 80 organisationer och 
företag har hittills ställt sig bakom marschen. 
 
– Idag finns ingen lag som tvingar exempelvis restauranger, affärer och teatrar att slopa trappor, 
installera hörselslingor eller ge information i punktskrift och lättläst. Det gör att många 
människor med funktionshinder hamnar utanför och diskrimineras. Därför måste vi ha en lag 
som förbjuder all otillgänglighet, säger Hans Filipsson, koordinator för marschen. 
 
Marschen för tillgänglighet 2004 startar med samling vid Wenner-Gren Center, Sveavägen 
166 i Stockholm, klockan 13.15 och går längs med Sveavägen, Kungsträdgården och 
Centralbron till Mynttorget. Där väntar underhållning och tal från vår scen under ledning av tv-
programmet CP-magasinets Jonas Franksson och Anna Bergholtz. 
 
– Jag uppmanar alla att gå marschen. Otillgängligheten drabbar oss alla. När jag som blind är 
livrädd för att åka tunnelbana drabbas mina vänner av det när jag inte kan hälsa på dem. En ramp 
är bra, både för rullstolar och barnvagnar. Lättläst text är bra för både dyslektiker och invandrare. 
På samma sätt skulle alla känna sig tryggare om tunnelbanan blev säkrare, säger Anna Bergholtz, 
pressansvarig för marschen. 
 
I många andra länder finns redan lagstiftning som förbjuder affärsidkare, myndigheter och 
"kommuner" att ha otillgängliga verksamheter. Några exempel är: 
 
USA - Americans with Disabilities Act (1990) 
Australien - Disability Discrimination Act (1992) 
Storbritannien - Disabilitity Discrimination Act (1995) 
Sydafrika - Promotion of Equality and Prevention 
of Unfair Discrimination Act (2000) 
 
I Sverige utreds just nu om något liknande ska införas av Diskrimineringskommittén. Sedan 
1 juli 2003 finns det en generell antidiskrimineringslagstiftning som skyddar mot diskriminering 
på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller - 
funktionshinder. Bristande tillgänglighet är dock uttryckligen inte en grund för diskriminering. 
Vi anser att detta borde vara en självklar del av svensk lagstiftning. 
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För mer information, kontakta: 
Anna Bergholtz, pressansvarig, 070-4567811, anna@marschen.se  
Hans Filipsson, koordinator för marschen, 0708-772767, hans@marschen.se   


