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HILLERØD: Hillerød Byråd har nedlagt lydavisen, som i årtier har givet blinde 

og stærkt svagsynede samme adgang til information, som andre borgere har 
adgang til. Det gælder politiske beslutninger, begivenheder, koncerter, 

byggeplaner, forandringer, offentlige møder, debatter, dødsfald og meget 

mere. Det er nu slut, fordi politikerne ikke evner at sætte sig ind i, hvor 

alvorlig en menneskeretskrænkelse det er at fratage en hel gruppe 

muligheden for at orientere sig om og deltage i lokalsamfundet på lige fod 

med andre.  
 

80 procent af blinde og svagsynede er over 60 år og 50 procent over 80 år, 

og selv om de har kunne finde information på internettet tidligere, er det en 

helt anden sag, når man ikke længere kan se.  

I Hillerød er opsat en del lydsignaler, for at blinde sikkert kan komme over i 

lyskryds. Desværre sidder de på må og få, nogle livsfarligt og er sat så lavt i 
lydstyrke, at selv normalt hørende ikke kan bruge dem, hvis ellers de virker. 

Dansk Blindesamfund har flere gange udarbejdet en rapport til kommunen 

om lydsignalernes tilstand, men det interesserer dem åbenlyst ikke, selv om 

de fleste ikke overholder vejreglen.  

 

Kommunen er gennem 25 år utallige gange blevet gjort opmærksom på, at 
cykelsti og fortov ud i ét er til både fare og utryghed for blinde. De ved det 

udmærket, for ved rådhuset er det lavet lige efter bogen, fordi 

bygningsreglementet gælder. Men på gaden udenfor og i resten af byen 

gælder bygningsreglementet ikke, så her har man i 25 år bevidst pisset på 

blindes behov og bygget cykelsti og fortov ud i ét.  

 
Lad os håbe, at politikerne i den kommende valgkamp har modet til at stå ved 

deres diskriminerende adfærd, så borgerne kan vælge dem fra og sætte 

krydset ved nogle nye ansigter, der forhåbentligt har lidt større respekt for 

menneskerettighederne, som også gælder personer med handicap.  

 


