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Tillgänglighet ska bli valfråga i Göteborg
Idag möts folkpartiet och socialdemokraterna i en debatt med intresseorganisationer om hur
Göteborg ska göras mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Inför debatten har de
deltagande politikerna provat på att möta sin egen stads tillgänglighet genom att under en
förmiddag ta sig fram med rullstol. Debatten arrangeras av assistansanordnaren Assistansia och
deltagande är även DHR och Neurologiskt Handikappades Riksförbund i Göteborg.
- I år ska samhället enligt riksdagsbeslut vara tillgängligt för alla. När valet nu närmar sig blir frågan
om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning än mer aktuell, även i Göteborg.
Kommunen kom på plats 66 när Humanas tillgänglighetsbarometer 2010 rangordnade kommunernas
tillgänglighetsarbete, säger Jonatan Arenius från Assistansia.
Debatten mellan Marina Johansson (s) och Kjell Björkqvist (fp) samt DHR och NHR i Göteborg, äger
rum efter att politikerna först provat på att under en förmiddag tagit sig fram med rullstol. Under
hela dagen kan besökare i Nordstan testa att använda rullstol i en hinderbana som förevisas av
Mikael ”Norrland” Wahlberg, känd från TV-programmet Köping Hillbillies. Det kommer också att bli
uppvisning i rullstolsdans.
- Jag hoppas att vi genom att få politiker att debattera tillgänglighet och låta allmänheten prova på
att ta sig fram med rullstol kan skynda på tillgänglighetsarbetet. Alla har rätt till ett bra liv och den
visionen kan bara bli verklighet om samhället görs tillgängligt för alla, säger Jonatan Arenius.

Media är välkomna till debatten som pågår mellan klockan 12.00 och 13.00 i Nordstan.
För mer information kontakta:
Jonatan Arenius, ansvarig på plats
Tel: 070-410 56 11
E -post: jonatan.arenius@assistansia.se

Helena Pharmanson, kommunikationsdirektör
Tel: 0734-344 644
E-post: helena.pharmanson@humana.se

Assistansia ingår i Humana som är Sveriges största privata assistansanordnare med verksamhet över hela
landet och med ca 6000 hel/deltidsanställda. Humana arbetar med personlig assistans för individer med
funktionsnedsättningar. Utgångspunkten för vårt arbete är att alla människor har rätt till ett bra liv. Det är
kundernas önskemål som styr vårt arbete. Vi sätter människan i centrum, inte funktionsnedsättningen.
Läs mer på www.humana.se resp. www.assistansia.se

