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Hög tröskel 
lika diskriminerande som 

rasistisk dörrvakt! 
 
 
Lördag 16 augusti marscherar mer än 50 organisationer för en antidiskrimeringslag som 
förbjuder otillgänglighet och till försvar för den befintliga LSS-lagstiftningen.  
 
- Tillgänglighet är i grunden en fråga om mänskliga rättigheter. I teorin är alla överens om att 
Sverige ska vara tillgängligt, men i praktiken är det mesta i samhället otillgängligt. Därför 
marscherar vi för införandet av en antidiskrimineringslag som förbjuder otillgänglighet, säger 
Hans Filipsson som är koordinator för marschen och en av initiativtagarna. 
 
- Att alla ska kunna gå över en gata eller kunna komma åt webbsidor, kunna gå på bio eller 
äta ute med sin partner eller sina vänner får inte bara vara någonting som står som 
rekommendationer i lagar och förordningar. Det måste vara ett krav; Sverige måste gå från 
ord till handling, fortsätter Hans. 
 
Men tillgänglighet handlar inte enbart om fysisk framkomlighet. I nuvarande lagstiftning 
nämns enbart grupperna personer med rörelsehinder och personer med försämrad 
orienteringsförmåga, d v s synskador. Detta är ett förlegat och otidsenligt synsätt. 
Tillgänglighet rör naturligtvis även personer med allergier, hjärnskador, hörselskador, 
psykiska funktionshinder, utvecklingsstörning, övervikt och läs- och skrivsvårigheter. Vidare 
rör det tillgången till information och ett värdigt bemötande. 
 
När det gäller försvaret av Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) så 
demonstrerar vi bland annat för att få stopp på det domstolstrots som kommuner ägnar sig åt i 
allt högre grad. Ett trots som innebär att den som får rätt till en insats enligt LSS – inte får 
insatsen verkställd med motivet att det saknas pengar.  
 
Avmarsch sker från Wennergren Center kl 14.00. Slutmål är Mynttorget där det hålls 
appelltal samt överlämnas protestlistor till regeringen. 
 
Tillsammans representerar de organisationer och företag som stödjer marschen mer än 
400 000 människor.  Bland dessa finns så gott som alla stora fuktionshinderorganisationer, 
men också en mängd företag och organisationer utanför den traditionella 
”funktionshindersfären”. För en fullständig förteckning, besök vår hemsida. 
 
  
För mer information gå in på vår hemsida www.tillganglighetsmarschen.nu eller ring 
pressansvarig Anna Bergholtz 08-605 28 72, 0704-56 78 11 eller  
koordinator Hans Filipsson, 0708-77 27 67. 
 


