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Till partikandidater i EU-valet (se lista) 

 

Beslut om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning borde 

omfatta alla berörda enligt FN-konventionen 

Förslag om ett tillgänglighetsdirektiv för personer med funktionsnedsättning 

diskuteras i EU.1) De åtgärder som föreslås är en början, men långtifrån till-

räckliga för att uppnå ett samhälle tillgängligt för personer med funktions-

nedsättning. Förslaget till direktiv är starkt begränsat till bankomater och 

banktjänster, datorer, telefoner och tv-apparater, telefoni- och tv-tjänster, 

transporttjänster och biljettautomater, e-böcker och e-handel. Det räcker inte 

för att uppfylla rekommendationen från FN. 

Alla personer med varaktig funktionsnedsättning (art 1) har rätt att delta på 

lika villkor i samhället som andra i enlighet med FN:s konvention om rättig-

heter för personer med funktionsnedsättning. 2) Hinder för tillgänglighet ska 

identifieras och tas bort (enligt art 9). Vi anser därför att EUs arbete med 

tillgänglighet måste gälla alla berörda med funktionsnedsättning, inklusive 

dolda funktionsnedsättningar som allergi. De tjänster, produkter och miljöer 

som omfattas i EU:s tillgänglighetsdirektiv är bara en bråkdel av dem som 

personer med funktionsnedsättning behöver tillgång till, så fler områden 

behöver även inkluderas i direktivet (eller andra direktiv) på sikt.  

Ett exempel på hinder för extra känsliga personer med allergi är avgivning av 

kemiska emissioner från byggmaterial. Dessa skulle behöva regleras hårdare 

innan byggprodukter släpps ut på marknaden. Vissa länder som Frankrike, 

Belgien och Tyskland har redan infört nationella krav. Det vore bäst om kraven 

skärptes i hela EU eftersom svenska regler tyvärr inte verkar vara på gång. Se 

rapport från regeringsuppdrag till Kemikalieinspektionen.3) Fler exempel på 

miljöer och faktorer som personer med allergi upplever som hinder finns i 

enkät till medlemmar i Astma- och Allergiförbundet 2018. 4) 

Vi hoppas att du kan driva denna viktiga fråga framöver i EU om du blir invald, 

Vänliga hälsningar 

 

Leif Henriksson 

1:e vice ordförande, Astma- och Allergiförbundet 
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Källor;  

1) FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning; 

https://www.regeringen.se/4ae1cb/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/

funktionshinder/konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning.pdf 

2)European Accessibility Act, 2015/0278 (COD) ; 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-81-2018-INIT/en/pdf 

3) Rapport 8/15, Hälsoskadliga kemiska ämnen i byggprodukter– förslag till nationella regler 

Kemikalieinspektionen https://www.kemi.se/global/rapporter/2015/rapport-8-15-

halsoskadliga-kemiska-amnen-i-byggprodukter.pdf  

4) Enkät om tillgänglighet till medlemmar 2018, Astma- och Allergiförbundet; 

https://astmaoallergiforbundet.se/wp-content/uploads/2019/01/Rapport-om-tillg--

nglighetsenk--t-mall-slutlig-181217.pdf  

 

Sändlista: 

Socialdemokraterna; Helene Fritzon 

Vänsterpartiet; Malin Björk 

Miljöpartiet; Alice Bah Kuhnke 

Moderaterna; Tomas Tobé 

Centerpartiet; Fredrick Federley 

Liberalerna; Karin Karlsbro 

Kristdemokraterna; Sara Skyttedal 

Sverigedemokraterna; Peter Lundgren 

Feministiskt initiativ; Soraya Post 
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