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Remissvar från Astma- och Allergiförbundet på konsekvensutredning av
EUs tillgänglighetsdirektiv:
Nedanstående synpunkter bör tillfogas HSOs remissvar till MFD om konsekvensutredning av
EUs tillgänglighetsdirektiv. Vi har tidigare skickat in remissvar på EUs tillgänglighetsdirektiv och
hänvisar förutom nedanstående kommentarer till detta.
Astma- och Allergiförbundets remissvar:
Tillgänglighetsdirektivet omfattar produkter och tjänster som sätts på marknaden inom
områdena IT, telefoni, bank och betalning, kollektivtrafik, e-handel, e- böcker, TV, audio- och
videotjänster samt även europeiska centralfonden, beställning av kollektivtrafik, infrastruktur
på väg och järnväg.
Generella synpunkter
I EU räknas allergi ännu inte som en funktionsnedsättning (exempelvis när det gäller
kollektivtrafiken) medan Sverige gör det. Vi vill därför passa på att uppmana politiker i EU att
verka för att allergier tas med bland de funktionsnedsättningar som omfattar EUs arbete om
tillgänglighet.
Alla personer med funktionsnedsättning har rätt till ett tillgängligt samhälle i enlighet med FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (artikel 9). Vi anser därför
att EUs arbete med tillgänglighet inte bara kan gälla vissa grupper med funktionsnedsättning
utan alla, inklusive personer med allergisjukdom.
De åtgärder som föreslås i EUs tillgänglighetsdirektiv är en bra början men är långtifrån
tillräckliga för att uppnå ett samhälle tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. De
tjänster, produkter och miljöer som omfattas i förslaget till EU-direktiv är bara en bråkdel av
alla de som personer med funktionsnedsättning behöver använda och vistas i så fler områden
behöver inkluderas i direktivet på sikt. Några exempel på sådana miljöer är restauranger och
caféer samt butiker och samhällsservice som enligt Astma- och Allergiförbundets medlemsenkät om tillgänglighet utgör de miljöer där det idag finns störst hinder hinder för tillgänglighet
( se länk till enkäten här; http://astmaoallergiforbundet.se/wp-content/uploads/2016/08/Tillrapport-om-tillg--nglighetsenk--t-slutlig-ny.pdf )
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Kollektivtrafiken
För våra medlemmar är allergiaspekten central för tillgängligheten. Kan inte våra medlemmar
garanteras att kunna åka kollektivtrafiken utan att bli sjuka på grund av sin allergi så är detta
en förlust för tillgängligheten. Omkring 2 miljoner människor i Sverige har besvär av olika
allergier så därför är detta en viktig aspekt att ta hänsyn till när man tittar på tillgängligheten.
Positiva/negativa konsekvenser:
Direktivet kan få positiva konsekvenser för våra medlemmar om kollektivtrafiken ur alla
aspekter ser till att minska förekomsten av jordnötter, nötter, pälsdjur, dofter och tobaksrök
på färdmedlen samt på perronger och vänthallar. Detta kan ansvariga göra genom att anta en
policy som man informerar resenärerna om. Policies bör omfatta hur jordnötter, nötter,
pälsdjur, dofter och tobaksrök bör hanteras så att personer med allergi eller annan
överkänslighet inte blir sjuka av dem. Likaså kan direktivet få negativa konsekvenser om inga
krav ställs på policies om ovanstående.
För mer detaljerad information om hur Astma- och Allergiförbundet anser att kollektivtrafiken
bör organiseras när det gäller tillgänglighet, se förbundets policy om kollektivtrafik som finns
under denna länk; http://astmaoallergiforbundet.shop.strd.se/ftp/files/1091.pdf
Eftersom det är vanligt att olika företag är inblandade i driften av kollektivtrafiken måste det
vara tydligt vem som har ansvaret för tillgängligheten och att krav ställs på att policys för
tillgängligheten ska upprättas.
Stockholm 2016-10-10
Vänliga hälsningar,

Maritha Sedvallson
Förbundsordförande
Astma- och Allergiförbundet
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