Göteborg den 14 september 2017

RULLSTOLSBURNA ERKÄNNER
MORD PÅ JÄRNTORGET
Torsdagen den 14 september 2017 vaknade Göteborg till den obehagliga känslan av
att något inte stod rätt till. På Järntorget möttes människor på väg till jobb och vardag
av en minnesplats. Blommor, nallar, ljus och handskrivna lappar, tillägnade den
mördade – Sten.
Minnesplatsen förbryllade förbipasserande, media och polisen. Många valde att
engagerade sig och på sociala medier och Flashback spekulerades det vilt kring vad
som egentligen hade hänt. GIL, som står för Göteborgskooperativet för Independent
Living, går nu ut och erkänner sig skyldiga till mordet på Järntorget.
– Det var vi som dödade Sten, en inrutad, grå och stenhård typ som gjorde livet svårt
för många. Eftersom Göteborgs kommun inte gjorde något för att få bort honom tog vi
saken i egna händer, erkänner Anders Westgerd, som är verksamhetsledare på GIL
och själv rullstolsburen.
Frakturer, utslagna tänder och ständig rädsla har Sten på sitt samvete. Thomas
Johansson, är en av många som hamnat under Stens våld.
– Jag hade varit och besökt några gamla kollegor på Magasinsgatan och började röra
mig mot Drottninggatan, helt plötsligt faller jag handlöst framåt och ramlar på ansiktet
och allt blir svart. Rullstolen hade fastnat i den ojämna gatstenen.
I Sverige finns det lagstiftning om tillgänglighet genom Plan- och bygglagen samt en
lag som slår fast att otillgänglighet är diskriminering av människor med
funktionsnedsättning. Men trots lagarna om tillgänglighet är många gator inte
framkomliga och rentav livsfarliga för människor med funktionsnedsättning.

Göteborgs farligaste gator ligger inte i förorterna utan mitt i innerstaden. Ett exempel
är stadsdelen Haga, där är gatorna till största delen belagda med gatsten och det
finns inga eller dåliga gångstråk för rullstolar. Gatsten har orsakat allvarliga olyckor,
människor har ramlat ur sina rullstolar, fått hjärnskakning och frakturer. Samtidigt som
den utesluter människor från samhället, då vissa inte kan ta sig fram eller får ta långa
omvägar.
– Vi mördade Sten för att skapa uppmärksamhet kring frågan om framkomlighet och
gatstenar, en fråga som annars inte hade väckt något intresse om den inte var inlindad
som ett smaskigt mord, berättar Anders Westgerd.

ENKEL LÖSNING
Tillgänglighet i stadsrummet måste priorteras. Lägg breda rader av släta stenar där
gatsten finns. Gångstråk förekommer idag på somliga gator men ofta är de blockerade
av uteserveringar. Ibland är de för smala. Ofta har man lagt rader med gatsten mellan
de plana stenarna. Ofta hamnar då något av rullstolens hjul utanför de släta ytorna,
gångstråken mister sin tänkta funktion.
– Vi är inte intresserade av att ta bort all gatsten i staden och lägga asfalt, men vi vill
att man lägger in bra fungerande gångstråk bland stenen. Så att människor med
funktionsnedsättning kan ta del av sin stad. Det finns fördomar om att
funktionsnedsatta har mindre förväntningar på livet och mindre intresse av att ta plats i
det offentliga rummet. Vi är jävligt trötta på det, säger Anders Westgerd från GIL.

För mer information: www.gil.se/stenisabully
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KORT OM GIL
GIL står för Göteborgskooperativet för Independent Living. GIL är en ekonomisk förening som med
ideella värden samordnar personlig assistans sedan 1989. GIL har inget vinstintresse. GIL är en
organisation som menar att personer med funktionsnedsättning ska kunna välja sitt liv och ha samma
möjligheter som alla andra att skapa sin individuella framtid - genom en personligt utformad assistans.
GIL verkar provocerande i det offentliga rummet och tar socialpolitisk strid för samhällsförändring.

