Krönikan: Gör Europa tillgängligt för
alla
För ett år sedan, 2010, körde jag rullstol på vägarna från Casablanca i Marocko till Stockholm. En
tripp på 630 mil som tog nästan fem månader. Jag passerade 11 länder längs vägen tillsammans
med min kompis Mats Melin som cyklade.
Vi hade redan 2001 bestämt att vi skulle göra ett livsäventyr tillsammans. Det tog oss nio år att
diskutera och planera äventyret. Vi behövde en god ekonomi, sponsorer och förstående
arbetsgivare och familjer.
Vi får frågan varför vi gjorde trippen och det finns flera olika svar. Både Mats och jag söker
utmaningar och vi ville se om våra gamla kroppar skulle orka med en så lång tripp. Äventyret att
rulla på bilvägarna över bergskedjor och ner i dalar genom städer och ut på landsbygden
attraherade oss. Vi ville också se hur tillgängligt Europas länder är för oss med rullstol och om
personer med olika funktionsnedsättningar är inkluderade i samhällslivet?
Vi orkade köra alla milen men fick också betala med smärta och sår. Det var det värt. Så många
vänliga människor som bjöd hem oss för mat och övernattningar hade vi inte kunnat föreställa oss.
De har lärt oss mycket om sina länder och den syn på personer med funktionshinder som råder där.
Vi såg att Europa inte är speciellt anpassat för personer med funktionsnedsättningar som
rörelsehinder, synskador, utvecklingsstörning och hörselskador. Många miljarder kronor satsas men
ytterligare stora summor måste till för att göra Europas länder tillgängligt för alla. Även människors
attityder och synsätt kan förändras för att de skall se tillgänglighet för alla som något
eftersträvansvärt.
Arbetsmarknaderna behöver förändras så att fler personer med funktionsnedsättning kommer in i
arbetslivet. Synen på oss måste förstärkas så att vi ses som en resurs i samhället. Det är ett stort och
viktigt arbete att höja vår egen status där vi själva måste vara ledande och ta initiativ. Idrotten har
en sådan statushöjande funktion. Paralympics i London 2012 kan vara en startpunkt för förändrade
attityder.
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