
Tio år av löften – tio år utan  
en antidiskrimineringslag!

Vi som har funktionsnedsättningar – exempelvis synskador, hör-
selskador eller rörelsehinder -  utestängs från hemsidor, daghem, 
skolor, bostadsområden, arbetsplatser, restauranger, biografer och 
idrottsanläggningar. 
 Detta trots att det sedan 60-talet har funnits bestämmelser om till-
gänglighet! På samma sätt utestängs vi från bussar, tåg, tunnelbanor 
och färjor. 

2008 trodde vi att vi skulle få en lagstiftning som äntligen skulle 
klassa otillgänglighet som diskriminering på samma sätt som när 
man diskriminerar genom att utestänga för etnicitet, kön, sexuell 
läggning eller religion. En sådan här lagstiftning är på intet sätt unik, 
den finns till exempel i Norge, USA och Storbritannien.

 Men regeringen fullföljde inte det förslag som diskrimineringsut-
redningen lämnade 2006. Motiveringen var att frågan behöver utre-
das ytterligare. Den utredningen är gjord och väntar på regeringens 
beredning i detta nu. Vi har väntat över 550 dagar!  

Sanningen är att frågan egentligen är färdigutredd. Innan diskrimi-
neringskommittén överlämnade sin utredning 2006 så hade frågan 
utretts redan 1989, 1999 och nu senast alltså 2009-10.

I år är det tionde året i rad som vi marscherar för tillgänglighet.
Låt 2012 bli året då också Sverige får en diskrimineringslag mot 

otillgänglighet!

• Vi behöver tillgänglighet!
• Otillgänglighet är diskriminering!

Marschen för tillgänglighet är en organisation som verkar för att otillgänglighet ska klassas som diskriminering 
av personer med funktionsnedsättning i Sverige. Organisationen är fristående, ideell, samt politiskt och religiöst 

oberoende. Fler än 150 organisationer och företag inklusive den samlade funktionshinderrörelsen stöder oss.

www.marschen.se 
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