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När vi idag uppmärksammar Internationella Handikappdagen här i Höganäs så 

står barnen i fokus.  Det är med stor glädje och tillfredsställelse vi i DHR Höganäs 

får möjlighet att anknyta till detta genom att presentera vår arvsfond som står till 

förfogande  för barn upp till 16 års ålder. 

Innan jag går in på en närmare presentation av DHR och vår arvsfond så finns det 

anledning att erinra om FN:s barnkonvention omfattande 54 artiklar De fyra 

grundprinciperna är 

* Artikel 2. Alla barn har samma rättigheter och lika  värde.  Ingen får 

diskrimineras 

* Artikel 3.Barnets bästa ska alltid komma i första rummet 

* Artikel 6. Varje barn har rätt att överleva och utvecklas 

* Artikel 12. Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. 

Konventionen definierar tydligt vilka rättigheter som bör gälla för alla barn till och 

med 18 års ålder. 

 

Trots att der är 20 år sedan Sverige ratificerade barnkonventionen så har den 

inte implementerats som svensk lag.  Detta är ingenting annat än en stor skam.  

Genom att göra barnkonventionen till svensk lag ökar man genomförandet av barns 

rättigheter.  En sådan ändring skulle göra skillnad i hanteringen av många av de 

ärenden där barn är involverade och där barnets bästa bör vara det centrala och 

genomsyra alla de beslut som fattas.  Både myndigheter och domstolar avfärdar idag 

konventionen eftersom den inte har status av svensk lag. .I Norge har däremot 

barnkonventionen inkorporerats i norsk rätt oh gjordes till norsk lag 2003.   

 

Så  till DHR och vår arvsfond.  DHR -förbundet för ett samhälle utan 

rörelsehinder står för DELAKTIGHET - HANDLINGSKRAFT - 

RÖRELSEFRIHET.  Vi är  en politiskt och religiöst obunden organisation men 

driver rättighetsfrågor gentemot  

de politiska nivåer där frågorna ytterst avgörs nämligen i Sveriges Riksdag, 

Region Skåne och Höganäs kommun.  Tillgänglighetsfrågor är alltså i hög grad 

beroende av politiska beslut.  Lika villkor ska gälla för alla medborgare.  

Diskriminerande lagstiftning ska försvinna.  Vi arbetar med FN:s konvention för 

mänskliga rättigheter som rättesnöre. Vi går inte in bakvägen är några  av ledorden 

för vår verksamhet.  Det innebär att vi inte accepterar att allmänna lokaler dit 

allmänheten har tillträde inte är tillgängliga för  personer med funktionsnedsättning 

från framsidan d v s i entrén.  Det finns åtskilliga både affärs- restaurang m fl lokaler 

i vår kommun som inte är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. 

 

För ungefär åtta år sedan fick vi i DHR Höganäs del i ett stort arv från en privatperson 

boende i kommunen.  Villkoren var att pengarna skulle användas som stöd till små  

barn. Vad är då små barn i lagstiftarens mening?  Vi frågade tillsynsmyndigheten 

länsstyrelsen och fick svaret att då det finns två åldersbegrepp i lagstiftningen 16 år 

resp. 18 år.  Om vi valde det lägsta så uppfyllde vi donatorns vilja.  Hittills har vi 

delat ut ca. 350.000 kronor ur fonden genom dess tillväxt utan att behöva röra 

grundkapitalet.  I år 2013 har vi gjort vår största utdelning hittills  90.000 kronor. Vi 

kan ge bidrag till: 

 



 

 

 

 

 

 

* Rekreations- eller semestervistelser.  Vid bidragsansökan gällande rekreations- 

eller semestervistelse ska alltid resmål, den totala kostnaden och den egna insatsen 

anges.  Kan resmål inte preciseras, ska dock anges om resmål avser utlandsresa eller 

resa inom Sverige. 

* Studier 

:* Hjälpmedel som inte kan erhållas genom samhällets försorg.  Bidrag dator kan  

i första hand ges till barn som är i behov av dator i hemmet för träning av finmotorik. 

Fonden står till förfogande för alla som uppfyller villkoren oavsett vilken funktions- 

nedsättning man har. 
 

För stöd till enskilda gäller som princip att bistånd kan sökas vartannat år, 

medan  

grupper och organisationer under vissa omständigheter har möjlighet att söka 

varje år. 

Exempel på det sistnämnda är Gula särskolan vid Tornlyckeenheten där 7-8  

ungdomar sedan några år tillbaka har kunnat göra diverse utflykter som t ex Skånes 

Djurpark, Kulturen, Sagohuset  och  Botaniska trädgården i Lund 

En  grupp ungdomar vid Snäckans Fritids inom kommunens LSS-enhet d v s enheten 

för stöd till psykiskt funktionshindrade har likaledes under några år fått stöd till 

sommarresor. Ett aktuellt exempel är att vi gett 10.000 kronor till det internationella  

projektet Jumbo Run som går av stapeln här i Höganäs den 9 augusti 2014.  Jumbo 

Run är  ett projekt för skjutsning av funktionshindrade i sidovagnsekipage.  Bidrag 

till enskilda ligger inom ett intervall på ett par tusen kronor upp till 10.000 kronor. En 

flicka med funktionsnedsättning har i år fått 10.000 kronor för inköp av en 

specialkonstruerad cykel som i i hög grad underlättar hennes dagliga tillvaro.  

Merparten av alla bidrag går till rekreationsresor. 

 

För några veckor sedan strålade vi samman med elever och lärare på  Gula särskolan 

vid Tornlyckeenheten. De berättade målande och med stor inlevelse i ord och bild om 

årets upplevelser vid en resa till Lund, där de bl a vandrat runt i Botaniska trädgården. 

 

Det talas ofta om att välgörenhet av olika slag är en ”guldkant” på tillaron.  Det 

är förvisso sant.  När slanten stoppats i bössan och en gåva skickats in till någon 

insamlingsaktion får kanske det syndfulla hjärtat en stunds frid.  Eller som 

författaren Sven-Erik Liedman uttrycker det i sin lilla lysande bok ”Att se sig själv i 

andra - om solidaritet”.  Mellan välbärgad och behövande finns en tunn tråd av 

”tycka synd om”.  Den brister lätt när andra känslor intar scenen eller när affärerna 

går sämre.”  Så kommer vardagen då glansen kring den upplevelserika och själsligt 

läkande sommarresan flagnat.  Då upptäcks på nytt hindren i vardagstillvaron.  De 

höga trottoarkanterna som gör rullstolsfärden vådlig, de höga trapporna och trösklarna 

i affären eller samlingslokalen som gör det svårt eller ofta omöjligt att ta sig in i 

lokalen. 

 

DHR skiljer sig från traditionell välgörenhetsverksamhet i så måtto att vi inte 

nöjer  oss med ett ekonomiskt stöd för att förgylla funktionshindrade barns och 

ungdomars vardag.  Vi  finns på plats också efter sommarresan eller utflykten i det 

ofta mödosamma men viktiga  arbetet med att undanröja de hinder som gör att 

personer  med  funktionsnedsättning inte på någorlunda lika villkor med andra kan 

delta i samhällslivet.  Det återstår en hel del att göra i vår kommun för att vår 

kommun ska leva upp både till FN:s bankonvention i allmänhet och vad gäller barn 



 

 

 

 

 

 

med funktionsnedsättningar i synnerhet. 

 

Frågor? 

 

Så lämnar jag över stafettpinnen till Göran Lock som ska berätta om en glädjande 

nyhet, om ett projekt som gör det möjligt att tillgänglighetsanpassa viktiga vandrings- 

och rekreationsleder i vår kommun.  DHR Höganäs är delaktiga i det projektet.



 

 

 

 

 

 

 


