
1



Å stå i annerledeshet 

Politisk rådgiver Uloba 
Independent Living Norge.

Politisk rådgiver: Tove Linnea Brandvik.

2



Eller ?

Det er ikke nok å leve… 

det skal være et liv.
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ellers vet vi ikke hvem som er hvem. 

Klara 5

Det viktigste er at vi er ulike…



Hvem skal definere «min» boks?

She accepted her limis and went beyond them. TL



En Independent Living organisasjon.

• Funksjonshemmedes sin egen 

tilrettelegger av BPA.

• Første tilrettelegger av BPA i Norge.

• 1350 medlemmer,877 arbeidsledere.

• Ca. 50 % av administrasjonen er 

funksjonshemmede. 
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Independent Living- filosofien mener:

• Mennesker ikke brukere.

• Mitt liv, mitt ansvar, min makt.



BPA som verktøy for likestilling.

• Hvem

• Hva

• Hvor

• Når

• Hvorfor
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Hva er unikt med BPA?

• Assistansen er knyttet til personen og 

ikke adressen.

• Fortar selv valg og prioriteringer.

• Tar lederansvaret og utformer 

assistansen selv.

• Beste interesse vs. egne prioriteringer.
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Hvem 

bestemmer ?
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Når vi «dyttes sammen på midten»



Det er så mangt…



Deltagelse og fritid.

• 15 % av funksjonshemmede deltar lite i sosiale 

aktiviteter.

• Funksjonshemmede deltar i like stor grad som 

andre i lag, foreninger og organisasjoner.

• 10 % av funksjonshemmede oppgir at 

manglende tilgjengelighet hindrer dem i å delta 

på kulturarrangementer

• Bufdir rapport 2015
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Hva er fritid? 



Yrkesdeltakelse: 

Funksjonshemmede i 2004: 46,6 %

i 2014: 43,0 %

Befolkningen for øvrig 75,0 %

Bufdir levekårsrapport 2015.
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Transport 

• 500 000 funksjonshemmede stenges ute fra

kollektivtransporten.

• 90 000 funksjonshemmede har TT som eneste

transporttilbud. TØI 2008.
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Variasjoner over et liv.



Løsninger på samfunnsnivå:

• Menneskerettigheter

• Holdningsendringer

• Samfunnsplanlegging 

• Diskrimineringslover

• Ny plan- og bygningslov

Jeg er en fullverdig samfunnsborger.
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Ektefelle



Kollega
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Orakel eller ofte betegnet som..
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Mamma
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Noe må jo denne tilgjengeligheten brukes til…



Noen kamper vinner man.



Hva skal man kunne prioritere?
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Livsfilosofi
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Rollemodeller er nødvendig
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Når jeg titter bakover, ser jeg..

• Jeg lyttet ikke til de som sa jeg «ikke 

burde…»

• Jeg valgte bort det jeg ikke måtte forholde 

meg til…

• Jeg har et liv, det er mitt liv, jeg akter å gjøre 

det meste ut av livet…

• Min kommune innvilget BPA før loven ble 

vedtatt.. 
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Bruk makta!
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Derfor …
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