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– Nu marscherar vi igen!  
CP-Jonas på scen 

 
På lördag den 21 augusti genomförs Marschen för tillgänglighet för andra året i rad. Över 80 
organisationer och företag som representerar mer än 600 000 personer har hittills ställt sig bakom 
marschen. Marschens syfte är att få till stånd en heltäckande antidiskrimineringslag som 
förbjuder otillgänglighet i Sverige. 
 

– Vi kräver en lag som tvingar exempelvis biografer, idrottsarenor, affärer, skolor och 
vanliga bostadshus att vara tillgängliga för alla. Detta kan innebära allt från hörselslingor 
och textade svenska filmer för personer med hörselskador till punktskrift på hissknappar, 
allergisanering och liftar till bussar och tåg, 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. Omkring 15.00 drar underhållning igång med Synliga – det blindaste 
bandet i landet. Handikappombudsmannen Lars Lööw talar och allt detta sker under ledning av 
Jonas Franksson och Anna Bergholtz från SVT:s succéprogram CP-magasinet. 
 
Göran Persson är inbjuden för att motta den namninsamling som påbörjades förra året och listan 
över alla stödjande företag och organisationer. I USA, Australien, Sydafrika och Storbritannien 
finns redan lagar som förbjuder otillgänglighet. Riksdag och regering har beslutat att Sverige ska 
vara tillgängligt år 2010.  
 

 –  Att Sverige ska bli tillgängligt till 2010 tror vi är omöjligt utan en sådan här lag, säger 
Anna Bergholtz, pressansvarig för marschen. 

 
Otillgängligheten drabbar oss alla. En ramp är bra, både för rullstolar och barnvagnar. Lättläst 
text är bra för både dyslektiker och personer som inte har svenska som förstaspråk. 
Hållplatsutrop gillas av både turister och synskadade. Tillgänglighet är således en förutsättning 
för allas deltagande på lika villkor. 
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