Motion av Maria Wallhager (fp) om allergiker och astmatiker i T-banan
Ambitionen i samhället har länge varit att människor med funktionshinder ska ges
förutsättningar att leva ett så normalt liv som möjligt. Detta ska genomsyra all planering och
alla beslut. Tyvärr glöms detta allt för ofta bort trots att det säkert finns en god vilja.
Det finns många olika former av funktionshinder. De dolda funktionshindren, de som inte så
lätt kan uppfattas utifrån, är också de som är lättast att glömma bort vid planering och beslut.
En grupp bland de med dolda funktionshindren är astmatiker och allergiker.
Allergierna ökar. Allergi kan alla få, den som har det i släkten löper större risk att få allergi.
Det är anlagen för allergi man ärver, inte sjukdomen. Allergi går inte att bota, bara lindra. En
allergireaktion förorsakas av ett allergen som kroppen reagerar på t. ex. bilavgaser, tobaksrök,
pollen, djurepitel (finns i pälsdjurens hud, saliv, urin) som utlöser astma, klåda, eksem, eller
ögoninflammation.
Den andel av befolkningen som har astma har ökat särskilt kraftigt under de två senaste
decennierna.
Allergiker och astmatiker har ofta stora problem i T-banan. Detta trots att rökförbud gäller i
alla fordon och trafikantanläggningar. Pälsdjur är förbjudna i varannan tunnelbane- och
lokaltågsvagn liksom i den främre delen av alla bussar.
Vad astmatiker och allergiker behöver är en tunnelbana fritt från rök, pälsdjur, luktande
blommor, parfymer, sprayer, rakvatten, deodoranter med mer. Detta skulle betyda att det blir
lättare för allergiker och astmatiker att ta sig fram i SL- miljön.
Medvetandegörs frågan är vi alla säkert beredda att ta hänsyn till allergiker och astmatiker i
större utsträckning. Många trafikanter är i dagsläget inte medvetna om vad som orsakar
bekymmer för allergikerna och astmatikerna utan behöver information för att kunna förändra
sitt beteende.
Jag föreslår därför att landstingsfullmäktige beslutar:
att

genomföra en informationskampanj om rökfritt, doftfritt och pälsfritt i
kollektivtrafiken. Kampanjen bör vara regelbundet återkommande.
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