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Internationella
språkdagen
språk I samband med
Europeiska språkåret 2001
ville Europarådet och EU
uppmärksamma språk genom att utse den 26 september till Europeiska
språkdagen. Syftet är att
lyfta fram språk och
språkinlärning som något
viktigt, intressant och
roligt.

Säg vad du
tycker!
Mejla din debattartikel
till: debatt@na.se
Debatt finns även på:
na.se/asikt/debatt

Debattartiklar ska undertecknas
med namn. Skriv gärna i följande
längder: cirka 3 500, 2 600, 1 300
eller 900 tecken inklusive blanksteg.
Namn, adress och en kort personlig
presentation ska medfölja.
Vi förbehåller oss rätten att redigera
inläggen. I övrgit gäller samma regelverk som för annat insänt material.
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n EU-parlamentet ställer krav:

Låt smarta
arkitekter
utforma ett
Askersund
för alla

I land efter land i Europa
ser vi hur medborgarnas
grundläggande fri- och rättigheter kränks av ländernas regeringar. Alla svenskar är nu medvetna om hur
illa romerna behandlas i Rumänien och Bulgarien, eftersom vi ser utsatta människor som inte ser något
bättre alternativ än att resa
till Sverige för att tigga ihop
sin knappa försörjning, sittande utanför våra mataffärer på en isig trottoar mitt i
vintern.
Rättsväsendet har politiserats och mediefriheten
kraftigt inskränkts i både
medlemsländerna Ungern
och Polen. Detta hotar demokratin, vilket Reportrar
utan gränser har uppmärksammat.
Kroatien, EU:s nyaste
medlemsland, kan dessvärre vara på väg i samma riktning.
Samtidigt ser vi nu att flera av EU:s medlemsländer
gör allt för att slippa ta sin
del av ansvaret för att ta
emot de flyktingar som söker skydd i EU. In stället vill
de lägga hela ansvaret på de
länder, däribland Sverige
Tyskland och en handfull
länder som tagit ett oproportionerligt stort ansvar i
stället för att EU:s 28 länder
vart och ett tagit sin del av
ansvaret.

”Det här är ett ganska unikt

EU-länder ska inte få trampa
på människors rättigheter

Respekten för de europeis-

ka principerna, värderingarna och lagstiftningen är inte
ett val, utan en skyldighet
för varje land att efterleva.
Det är hög tid att få ett slut
på det moras vi befarar, som
alltmer liknar ett slags EUdomino där grundläggande
rättigheter sätts på undantag i land efter land.
Därför är det viktigt att Europaparlamentet har röstat

Allt fler regeringar i EU kränker medborgarnas fri- och rättigheter i något som liknar fallande
dominobrickor. EU-parlamentarikern Cecilia Wikström (L) och Birgitta Ohlsson (L) manar EU
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att aldrig kompromissa med EU:s grundläggande fri- och rättigheter.
för ett betänkande som uppmanar EU-kommissionen att
upprätta ett regelverk, en europeisk rättighetsmekanism,
som ska övervaka att medlemsländerna efterlever och
garanterar och de grundläggande fri- och rättigheterna
som varje land vid sitt inträde i EU dyrt lovade att leva
upp till.

För att garantera alla

människor lika värde och
att säkerställa medborgarnas grundläggande fri- och
rättigheter är EU:s allra viktigaste uppgift. Vi får aldrig
kompromissa med dessa,
de måste alltid vara överordnade staters rättigheter.
Det är vi liberaler som tagit
initiativ till och lett förhandlingarna kring betänkandet
och vi förväntar oss att den
stöds av de konservativa, socialdemokratiska och gröna
grupperna i Europaparla-

mentet. Regelverket kommer att ge EU-kommissionen möjlighet att fortlöpande granska att medlemsländerna efterlever att de är stabila och rättssäkra demokratier, som respekterar mänskliga rättigheter och skyddar
minoriteter.
Och precis som det i dag
finns kännbara politiska och
ekonomiska sanktioner mot
de medlemsländer som bryter mot den ekonomiska stabilitetspakten, måste det
finnas kännbara sanktioner
mot de medlemsländer som
kränker respekten för demokrati och mänskliga rättigheter.

Beslutsfattandet går dock

alldeles för långsamt. För att
skynda på upprättandet av
en rättighetsmekanism bör
Sverige ta på sig ledartröjan
i Ministerrådet. Under alliansregeringen drev länder

projekt där vi verkligen ställer frågorna direkt till de
som har någon form av
funktionsnedsättning”, säger projektledaren. I dag är
det enkelt att vara företagare och gå ut med att hen
kommit på något nytt som
ska gagna tillgängligheten i
det här fallet Askersund.
”Unikt projekt?” Jag vill påminna alla om att redan 1993
startade Agenda 22, vilket
syftade till att medborgare,
med eller utan funktionsnedsättning tillsammans med
kommunerna skulle göra
Sverige tillgängligare för alla.
De bildades studiecirklar och
konferenser hölls för att alla
skulle känna sig delaktiga i
skapandet av det vi i dag benämner ”Universell design!”

På den tiden jobbade alla

Europaparlamentariker (L)

ideellt, till skillnad från idag
då somliga med födgeni enskilt upphandlar liknande
tjänster hos kommunerna.
Man använder sig av funktionshinderrörelsens samlade erfarenheter och gör alla
dessa dokument till sitt eget
material och vad jag förstår,
tar rikligt betalt för sina ”projekt!” Kommunerna litar på
företagets ”kompetens” och
det verkar som om detta
värderas mycket högre än
all den kunskap som finns
ute i föreningslivet. Det är
oroande om privata intressen utarmar funktionshinderrörelsens idoga arbete.
Vi måste värna om vårt civila samhälle! Låt pengarna
gå till smarta arkitekter och
personer som är kunniga i
universell utformning.
Dessa bör bli nyckelpersoner som tillsammans med
kunniga medborgare kan
skapa ett samhälle för alla.

Riksdagsledamot (L)

medlem i föreningen Attitydskolan-Deltar

som Sverige och Nederländerna denna fråga mycket
offensivt. Sverige bör också
nu ta initiativet för att förmå fler länder att bekänna
färg och säga att vi inte längre kan acceptera hur illa vissa medborgare behandlas i
sina hemländer.

Ungern, Polen, Rumänien,

Bulgarien och andra medlemsländer får inte fortsätta
att trampa på sina medborgares rättigheter utan att
det leder till kännbara konsekvenser. Det är nu hög tid
för EU-kommissionen att
hörsamma Europaparlamentets uppmaning och att
gå från ord till handling för
att skydda EU:s grundläggande värden och värderingar.

Cecilia Wikström,

Birgitta Ohlsson

Yvonne Nordlund

Säg ja till fler hjärtstartare i Örebro län
sjukvård Regeringen säger
nej till en lag om hjärtstartare på offentliga platser med
motiveringen att det skulle
bryta mot det kommunala
självstyret. Ändå har Sverige sedan många år lagstiftat
om brandskydd. Det borde
vara lika självklart att det
finns hjärtstartare som att
det finns brandsläckare i
miljöer där många människor vistas – långt fler dör varje år av hjärtstopp än i bränder.
Såväl privata som ideella
verksamheter har tagit initiativ till att fler ska ha närhet
till en hjärtstartare. Det är
därför glädjande att vi ser
en ökning från cirka 5 000

Hjärtstartare på arbetsplats.
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hjärtstartare för bara 6–7 år
sedan till drygt 40 000 i dag.
Regeringen argumenterar
för att dessa initiativ räcker,
i kombination med hälsooch sjukvårdens ansvar.

Vi delar inte den bedöm-

ningen. Det är orimligt att
enkla insatser som kan rädda så många liv är beroende

av ideella krafter. I dag har
ingen det övergripande ansvaret för tillgängligheten
till hjärtstartare. Med en
statligt eller kommunalt
styrd placering kan man se
till att tillgången blir mer
rättvis och jämlik än i dag.
När det gäller hälso- och
sjukvårdens ansvar för
plötsligt hjärtstopp är det
oroande att ambulansens
responstid vid hjärtstopp
har ökat kraftigt sedan
1990-talet. I Örebro län var
mediantiden för ambulansen att anlända hela 7 minuter år 2014–2015. Nationella
och internationella riktlinjer rekommenderar att
hjärt-lungräddning påbör-

jas inom en minut efter
hjärtstoppet och att hjärtstartare används inom fem
minuter. Detta gör det än
viktigare med tillgång till en
hjärtstartare.

I dag överlever bara en av

tio som drabbas av hjärtstopp, men forskning visar
att om en hjärtstartare används innan ambulansen
ankommer kan överlevnaden öka dramatiskt. Den enda rimliga åtgärden är därför
att låta även hjärtstopp ingå
i lagen om skydd mot olyckor. På så sätt kan tillgången
till hjärtstartare regleras på
samma sätt som tillgången
till brandsläckare.

Vi förstår inte varför hjärtskydd skulle vara mer inskränkande i det kommunala självstyret än brandskydd.

Vi uppmanar därför folkhälsominister Gabriel Wikström och regeringen att ompröva sitt beslut. Säg ja till
hjärtstartare på offentliga
platser och rädda fler till
livet.

Kristina Sparreljung

generalsekreterare på Hjärt- Lungfonden

Jacob Hollenberg

ordförande för Sveriges hjärtstartarregister

Johan Engdahl

ordförande i Svenska rådet för hjärt-lungräddning

Leif Svensson

professor, Hjärtstoppscentrum,
Karolinska Institutet

