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Vårt 
syn

Synspunkt er et gratis medlemsblad. 
Endring av kontaktinformasjon, eller 
ønske om medlemsbladet i annet 
format sendes medlemssenteret, 
medlem@blindeforbundet.no eller 
telefon 21 97 70 00. Redaksjonen 
forbeholder seg retten til å forkorte 
innsendte tekster. Annonsøren har det 
fulle og hele ansvaret for sitt innhold. 
Design adare.no, trykk: 07 Gruppen AS.  
 ISSN 2464-3866

Det handler  
om mennesker
Hadde det ikke vært fint å gi en  
lærepenge til den voksne personen som  
kjeftet på femåringen Mollie for å «vifte med pinnen 
sin»? Etter det har nemlig ikke Mollie hatt lyst til å 
bruke den hvite stokken. Moren Nina skrev leser-
innlegg på NRK Ytring, og har fått masse medieopp-
merksomhet om saken. Mollie har nærmest fått en 
fanklubb, og støtte fra hele landet. Det hjelper på, 
og hun er blitt litt mer venn med «pinnen» igjen.

En annen kamp moren kjemper, er kampen for til-
gjengelighet i kommunen der de bor, grunnlovsbygda 
Eidsvoll. Hun er ikke alene. En undersøkelse gjennom-
ført av Norges Handikapforbund viser at 80 prosent 
av norske grunnskoler ikke er universelt utformet. I 
tillegg er nærmere 100 000 funksjonshemmede 
som vil og kan jobbe, utestengt fra arbeidslivet 
(Arbeidskraftundersøkelsene). Det er brudd på 
menneskerettighetene, det! Landsstyret i Blinde-
forbundet vedtok på marsmøtet en uttalelse hvor det 
kreves at FN-konvensjonen om rettigheter til funk-
sjonshemmede skal tas inn i norsk lov. Det hjalp ikke, 
for det ble ikke flertall for det på Stortinget 9. mars.

Mollie er et lite menneske, men menneskerettig-
hetene gjelder ikke for henne og 600 000 andre 
funksjonshemmede. 

Mia Jacobsen
kommunikasjonssjef

mailto:info@blindeforbundet.no
http://www.blindeforbundet.no
mailto:medlem@blindeforbundet.no
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William hadde negative tanker om 
hvordan livet ville bli. Han ønsket ikke 
hjelp og ville helst være i fred. Han 
har slitt med synsutfordringer hele livet.

Sammen med sin veileder i NAV Bamble 
ble de enige om å prøve ut tilbudet hos 
Frisk Bris/Frisklivssentralen Bamble. Han 
ble møtt av en faggruppe som virkelig 

ønsket å hjelpe han å finne fram til sine 
styrker og gleder. Frisk Bris bistår personer 
med å komme i arbeid, skole og aktivitet, 
gjennom å koordinere og samkjøre tilbud 
fra Bamble kommune, NAV og Sykehuset 
Telemark.

Måtte få seg arbeid
William ble klar for å finne en arbeidsplass 
hvor han kunne trives. Han hadde praksis 
flere forskjellige steder, før han tilfeldig så 
en søppelbil på TV og foreslo for Nav at det 
var noe han kunne tenke seg å prøve!

Norsk Gjenvinning tilbød han praksis og 
etter tre uker ble han fast ansatt og jobber 
to dager i uken. Han forteller selv at det å 
få en ansettelse istedenfor praksis gjør at 
man føler virkelig at man blir satt pris på. 
Han føler at han og hans oppmøte betyr 
noe for andre.

Livet smiler igjen
Etter samarbeidet med Frisk Bris har 
William begynt å trene, han jobber, og 
han har fått seg en hund som han går tur 
med flere ganger om dagen. Han ønsker 
ikke at livet skal bli sånn som det var. 

Å være i jobb gjør at han føler håp 
for fremtiden.
– Dette gir meg muligheten til å 
drømme om å eie min egen leilighet, 
forteller William stolt.

Tverrfaglig samarbeid ga resultater

Williams drøm om egen bolig kan bli sann
Tekst og foto: Frisk Bris/ Bamble kommune 

Fremtidshåp: William (36) fikk sjansen av 
Norsk Gjenvinning. De ga han praksisplass, 
og nå fast jobb. Drømmen er å få kjøpt sin 
egen bolig en gang i fremtiden.

Da William (36) flyttet til Bamble endret livet seg ganske drastisk. 
Før han flyttet sto han utenfor skole og arbeidsliv. Nå er han i full 
jobb og opplever at verden smiler til han.

ARBEID
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helgearrangement, med stor begeistring for 
barna og stort utbytte for de voksne. Midt i 
livet-gruppa vår fikk også holdt noen møter 
og arrangert en fin tur på Telemarkskanalen 
i 2020. Befaringer og møter rundt i fylket er 
også prioriterte saker vi har deltatt og deltar i.

Årsmøtet fikk vi gjennomført i oktober og  
jeg fikk med meg det samme styret videre. 
Jeg setter veldig stor pris på samarbeidet 
med alle i styret, tre flotte lokallag og vår 
eminente daglig leder, som har vært trofast  
i Blindeforbundet gjennom 25 år i år.

Alle våre midler i fylkeslaget skal gå til  
aktiviteter for medlemmene våre, så vi 
ønsker sterkt at ting normaliserer seg 
snart, slik at vi igjen kan samles. 

Fremover er det også viktig at kampsakene 
er i fokus. I dag vedtok Stortinget at funks-
jonshemmedes menneskerettigheter ikke 
skal inn i norsk lovgivning. Det forteller 
meg at vi må jobbe enda mer for vår rett til 
å leve som de menneskene vi er med ulikt 
utgangspunkt. At vi må kjempe for å bli sett 
og inkludert, også i arbeidslivet, og at nye 
løsninger er universelt utformet.

Her på verandaen min på Notodden, 9. mars, 
er det en smak av vår. Akkurat ett år har gått 
siden Norge ble stengt ned. Vi har vært i en 
spesiell situasjon og mange har merket det 
på kroppen. 

Mye har blitt endret og mye må gjøres på  
en annen måte. Digitale plattformer ble  
plutselig en arena vi måtte lære oss, og ta 
flittig i bruk.

Noe av det viktigste arbeidet vi har gjort i 
Telemark i denne pandemien, er å ringe til 
alle medlemmene våre. Det har vi kalt «Z i 
telefonen». For min del var det en fantastisk 
mulighet til å snakke med medlemmer som 
ikke er på møtene våre, eller andre aktiviteter 
vi har. Jeg fikk kontakt med alt fra koronasyke 
til koronafaste i Spania til løsningsorienterte 
personer som fant andre måter å trene på. 
Alle jeg ringte satte stor pris på en samtale.

I disse koronatider har vi hatt rusleturer i 
byene våre. Det har vært en flott måte å 
samles på. Alle turene har blitt avsluttet 
med et koselig kafébesøk. Disse turene vil vi 
fortsette med når det blir varmere i været.  
Barnefamiliene fikk også gjennomført noen 

Det har vært lærerikt å måtte løse ting 
på andre måter, men nå er vi klare for 
det normale.
                                                                                     Wenche Odden

Et år med 
nye løsninger
Av: Wenche Odden, leder i Telemark fylkeslag 
Foto: Terje Weber

Stemmen 
fra 

Telemark
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Advokat Geir Lippestad har kjøpt MediaLT. 
Selskapet har spesialisert seg på universell 
utforming av teknologiløsninger. I fjor vår 
kjøpte Lippestad også selskapet Universell 
Utforming AS. To fagmiljøer innen universell 
utforming slås dermed sammen. 

Ærespris til Stortingsrepresentant Karin 
Andersen (SV). Andersen mottok prisen fra 
Norsk Forbund for Utviklingshemmede for 
sitt mangeårige engasjement for et samfunn 
med likestilling for alle. 

Valgloven er endret. Dette medfører at 
du selv kan ta med deg den ledsageren 
du ønsker og man trenger ikke lenger 
bli overvåket av en valgfunksjonær. 

I lovteksten står det: 
Velgere som ikke kan stemme 
alene, grunnet psykisk eller fysisk 
funksjonsnedsettelse, skal nå selv 
kunne velge seg en hjelper til å 
assistere seg. At velgeren selv må 
ta initiativet til å få hjelp, reduserer 
risikoen for utilbørlig påvirkning i 
valget. Om ønskelig kan assistanse 
gis fra en valgfunksjonær.

Stolt mottaker av ærespris: Karin Andersen 
representerer SV på Stortinget. I mars ble 
hun hedret for sin innsats over mange år.
– Det var en stor ære, jeg ble så glad! Det er 
så viktig at politikere engasjere seg i det som 
handler om levekår for alle, og ikke minst 
menneskerettighetene, og der er det langt 
igjen. Menneskerettigheter er på en måte 
kjernen i det verdistandpunktet jeg har, 
fortalte hun til Radio Z.
Foto: Sosialistisk venstreparti

Du kan ha egen ledsager 
med under stortingsvalg 
og kommune- og 
fylkestingsvalg

Oppslagstavla
Tilgjengelighetspris til den svenske byen 
Jönköping, «Access city award» for 2021. 
Dette er EU-kommisjonens pris til byer 
som utmerker seg for sitt arbeid med 
tilgjengelighet. For å motta prisen må en by 
ha minst 50 000 innbyggere, og kunne vise 
til betydelige forbedringer og gode planer 
når det kommer til tilgjengelighet. Det er det 
svenske tidsskriftet Funktionshinderpolitik 
som skriver dette, melder Handikapnytt.no

Nye talesynteser fra Norsk lyd- og 
blindeskriftbibliotek, også på nynorsk. 
Hulda er navnet og hun har vest-norsk 
tonefall. De har også Clara til bokmål og 
stemmen William til engelsk. 
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må myndighetene sikre at det ikke er unntak 
på arbeidsplassene. Da kan vi få slutt på den 
utstøtingen fra arbeidslivet som vi har i dag. 
De som leverer IT-løsninger, blir da nødt til å 
gjøre dem universelt utformede.

Inkluderingstilskudd er en støtte til arbeids-
givere for å gjøre nødvendig tilrettelegging 
for sine ansatte. I dag kreves det at dette 
skal gis kun der NAV har bistått de som an-
settes eller de har fått en skade som krever 
tilrettelegging. Når man selv skaffer seg jobb 
er reglene slik at arbeidsgivere ikke får denne 
støtten. Vi krever at dette må endres og at 
arbeidsgivere som er inkluderende i sin 
rekruttering ikke skal straffes for dette.

Myndighetene må gjøre mer for å 
fjerne det som hindrer oss i å få jobb
Av. Terje Andre Olsen, forbundsleder Norges Blindeforbund

Vi vet at synshemmede er kvalifisert til 
mange ulike jobber, men vi er underrepre-
sentert i arbeidslivet. Undersøkelser viser 
at flere synshemmede vil jobbe, og at syns-
hemmede i deltidsjobb vil jobbe mer.

Retten til arbeid er fastsatt i Grunnloven og er 
en av menneskerettighetene. Vi må gjøre vårt 
for å skaffe oss en jobb, men myndighetene 
må gjøre det de kan for å fjerne unødvendige 
hindringer.

IKT har åpnet mange muligheter for oss syns-
hemmede til å få tilgang til informasjon og å 
gjøre mye vi ikke kunne tidligere. Likevel ser 
vi at IT-løsninger som ikke er universelt utfor-
mede hindrer synshemmede i å gjøre jobben 
sin. Det har også ført til at mange har måttet 
slutte eller bytte jobb. I tillegg gir det store til-
retteleggingskostnader for arbeidsgivere som 
vil rekruttere bredt. Universell utforming av 
IT-systemer vil si å lage dem slik at flest mulig 
kan bruke dem, og at de fungerer sammen 
med våre hjelpemidler.

Norges Blindeforbund vil at myndighetene 
skal stille krav om universell utforming til 
arbeidsgivere. Det må ikke lenger være unn-
tatt i Likestilling- og diskrimineringsloven 
som i dag. Når Norge etter hvert må følge EUs 
Web-direktiv og EUs tilgjengelighetsdirektiv, 

Å få svaksynte og blinde i arbeid er det viktigste vi kan jobbe med. Det 
har stor betydning for hva slags holdninger vi blir møtt med i samfunnet. 
Dette påvirker igjen hvilken hjelp og tilbud vi får i alle aldre.

Blindeforbundet mener:

Foto: Jørgen Juul
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Tonje påvirker 
kommunens politikk
Tekst: Hilde Greve Mo | Foto: Ole Palmstrøm 

Etter at Tonje Furset ble medlem av rådet for personer med funksjons-
nedsettelse i Sandefjord, har hun bidratt med viktige perspektiver og 
konstruktive løsninger på hvordan kommunen kan ivareta synshemmede 
i sine planer og politikk. Hun oppfordrer andre blinde og svaksynte å 
engasjere seg i sine hjemkommuner.  

– Å sitte i rådet ser jeg på som mitt snitt til å få fokus på arbeid og 
inkludering i Sandefjord kommune. Det er min kampsak, sier Tonje. 

Påvirker lokalpoltikerne: Tonje Furset trives med å 
få innflytelse på politikken i hjemkommunen. Hun 
oppfordrer flere til å bli med i kommunenes råd for 
personer med funksjonsnedsettelser. 
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Møt et 
medlem

Læringskurve
Alle kommuner og fylkeskommuner skal 
etter kommuneloven § 5-12 opprette råd for 
personer med funksjonsnedsettelse. Alle 
saker som gjelder personer med funksjons-
nedsettelse, skal forelegges for dette rådet. 
Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. 
Da FFO i 2019 spurte Blindeforbundet i Vest-
fold om noen av medlemmene kunne tenke 
seg å sitte i rådene i fylkets kommuner, var 
ikke Tonje vond å be. 

Rådet er som navnet tilsier et rådgivende 
organ for kommunen.
– Det har vært en læringskurve. Jeg kan litt 
om synshemming, men ikke alt. På første 
møtet pekte jeg bare på universell utfor-
ming. Jeg var veldig frustrert det første året. 
Alle andre kunne mye og hadde sittet der 
lenger enn meg, sier Tonje og legger til: 
– I rådet sitter det andre som interesserer 
seg for ulike temaer som man lærer mye av. 
Da puslespillbrikkene falt på plass, kunne jeg 
begynne å banke inn forslag som tar hensyn 
til synshemmedes behov. 

Viktig med ulike perspektiv
Tonje forklarer at det enten er personer med 
ulike funksjonsnedsettelser eller pårørende 
som sitter i rådet. For en som sitter i rulle-
stol, er det ikke like opplagt å vite hva en 
person som er svaksynt eller blind mener er 
viktig å rådføre om i politiske saker. Derfor er 
det viktig at synshemmede engasjerer seg i 
hjemkommunen. Hun gir et eksempel: 
– En gang skulle vi gi råd til kommunes 
digitale strategiplan. Lederen i rådet spurte 
om vi skulle vedta kommunedirektørens inn-
stilling. De andre i rådet sa ja. Men i planen 
stod det ikke et ord om universell utforming, 
sier Tonje. 

Tonje hadde i forkant av møtet skrevet 
ned fire viktige punkter til planen. Ett 
av dem var at kommunen må kreve at 
digitale systemer skal være universelt 

utformet når de lyser ut anbud. I starten 
av mars ble hennes fire forslag til planen 
enstemmig vedtatt i formannskapet. 

Bygger relasjoner med politikerne 
Gjennom rådet har Tonje blitt kjent med 
kommunens politiske landskap. Derfor vet 
hun hvem hun skal henvende seg til for å 
kunne påvirke det som skjer i Sandefjord. SVs 
gruppeleder sitter i rådet og gjennom henne 
fikk Tonje mulighet til å spørre ordføreren 
direkte, via en interpellasjon, om hva Sande-
fjord konkret har gjort og skal gjøre for å få 
flere med funksjonsnedsettelse i arbeid. 
– I kontakt med politikerne er det viktig å 
være hyggelig og snakke fornuftig om de 
tingene man vil ta opp. Du må ikke klage 
over situasjonen og politikken, men komme 
med konstruktive løsninger. Da er det 
enklere å få politikerne med seg og endre 
holdningene deres. 

Tonje har fått to utvalg i kommunens 
administrasjon til å bli oppmerksomme 
på at det finnes en håndbok om universell 
skole, nå når de skal i gang med å bygge 
ny skole i Sandefjord. 

God dialog med fylkeslaget
Leder i fylkeslaget i Vestfold, Sølvi Ørstenvik, 
følger også med på det som skjer i Sande-
fjord kommune og sier ifra til Tonje om det 
er saker hun mener Blindeforbundet og 
Tonje bør komme med råd til. 

Bruk din mulighet til å påvirke
Tonje håper at andre synshemmede som vil 
påvirke i hjemkommunen sin, tar steget og 
engasjerer seg i rådet. 
– Om man sitter på gjerdet og har lyst å 
bidra, men føler man ikke har god nok 
kompetanse – blås i det. Du skal ikke sitte i 

rådet fordi du er verdensmester. Du 
blir bedre og bedre dess mer erfaring 
du får. 
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BHSS.NO/BARNOGUNGE

           Unge voksne på 
 Beitostølen Helsesportsenter
* Rehabiliteringsopphold for unge voksne
  (18 - 30 år) med ulike diagnoser og  
   funksjonsnedsettelser.
* Fortløpende gruppeopphold av tre - fire      
   ukers varighet gjennom hele året.
* Oppholdet er kostnadsfritt for brukere  
   med rett til rehabilitering hos oss.

                                                          Info: www.bhss.no    Aktivitet og deltakelse gjennom livet

Alle har rett
til et godt liv. 
Ja alle!

Kontakt oss på telefon 950 43 000 
så forteller vi deg mer om hvordan 

vi kan hjelpe deg med BPA. 
Strandveien 35, 1366 Lysaker. 

bpa@humananorge.no 
www.humananorge.no

publikk.no / iStockphoto.com

http://www.bhss.no
mailto:bpa@humananorge.no
http://www.humananorge.no
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I mars i fjor, da pandemien slo til for fullt, 
bestemte vi oss for å ringe alle medlem-
mene våre. Det ble satt stor pris på. Nå har 
det gått et år, men pandemien henger i, så 
derfor tar vi nok en ringerunde. 

Det er ansatte og frivillige medlemmer i 
fylkeslagene som slår på «tråden». 
– Vi ønsker å slå av en prat å for høre 
hvordan medlemmene har det, for å gi litt 
informasjon og spørre om det er noe de 
trenger hjelp til, sier seksjonsleder lokalt 
arbeid, Øystein Hvenekilde Fylling.

Stort sett har folk det greit, men mange 
fylker rapporterer at det denne gangen er 
flere som ønsker en ringevenn. Det er altså 

en annen synshemmet som man blir opp-
ringt av eller kan ringe til når man trenger 
en liten prat.
– Flere ber om bistand når vi ringer dem, 
og mange ønsker ringevenn, rapporterer 
Karine Strand Kløvteit fra Buskerud.

Andre behov blir også avdekket.
– Vi har en del medlemmer som har gitt 
tilbakemelding om at de ønsker digital opp-
læring i bruk av telefon, Zoom og nettbank, 
sier Beathe Beckstrøm Holte i Aust-Agder. 

Hvis du ikke har blitt oppringt ennå, 
men ønsker en prat, kan du ringe til 
medlemssenteret på telefon 21 97 70 00.  

Ny runde Z i telefonen: Flere vil ha ringevenn 
Tekst: Mia Jacobsen

– Det er enkelt å gi når det er til de som 
mangler det meste, og er de svakeste i 
samfunnet, sier Torunn Gaarder, daglig 
leder i Akershus fylkeslag.

Vanskelighetene for den libanesiske befolk-
ningen har bare økt på de senere år, med 
politisk uro, inflasjon, og store flyktninge-
strømmer fra Syria. I august i fjor skjedde den 
katastrofale havne-eksplosjonen i Beirut. Og 
som i resten av verden har de hanskes med 
en pandemi. 

Eksplosjonens ringvirkninger
Etter eksplosjonen i hovedstaden har fat-
tigdommen doblet seg, som følge av at folk 
mistet jobbene og hjemmene sine. Det li-
banesiske blindeforbundet (YAB) er spesielt 
bekymret for blinde og svaksynte barn som er 
integrert i vanlige skoler. 

YAB måtte selv si opp ansatte som følge av 
eksplosjonen. Deres leide lokaler ble total-
skadet. Da var det godt de hadde noe eget 
på lur, og det er her Blindeforbundet har 
bidratt stort. 

Fem fylkeslag (Møre og Romsdal, Telemark, 
Trøndelag, Aust Agder og Akershus) og 
sentralstyret i Blindeforbundet har støttet 
med cirka 100 000 kroner. Midlene går til 
YABs renoveringsprosjekt av et lokale de 
selv eier i et fattigere strøk i Beirut. 

Takknemlige
YAB har sendt Norges Blindeforbund et åpent 
brev hvor de viser sin takknemlighet.
– De har ikke fått så mye hjelp fra andre, og vi 
har ikke samarbeidet med dem tidligere, så 
de setter stor pris på at vi har husket på dem, 
forteller Terje Iversen, utenlandssjef i Norges 
Blindeforbund.

Beiruts blinde takker Blindeforbundet
Tekst: May Britt Haug
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Fram til nå har det ikke vært noe automatikk 
i at personer med synsproblemer blir henvist 
til synsrehabilitering. Mange øyeleger ser at 
det ikke er noe mer å gjøre med synet til en 
pasient, men tenker ikke over at de kan gjøre 
noe med livet til vedkommende.

Flere går mange år uten å vite om tilbudet 
som allerede finnes i dag, som for eksempel 
at Blindeforbundet tilbyr mestringskurs 
på oppdrag fra NAV. Nå blir det en endring 
takket være gårsdagens Stortingsflertall.

Slagrammede med synsutfordringer har 
heller ikke blitt sett i rehabiliteringsløpet. 
Hver dag får nesten 40 nordmenn slag 
(lhl.no). 60-70 prosent får synsutfordringer, 
og mange går i flere år uten at synsproble-
mene oppdages. Dette er lite kjent, også 
blant fastleger. I en Ipsos-undersøkelse fra 
2016 svarte over halvparten av legene at 
de trodde færre enn 20 prosent av slag-
pasientene får synsproblemer. Kun én 
prosent av legene visste hvor stor andelen 
faktisk er.

Dobbel seier: 

Nå skal flere synshemmede 
få hjelp i tide Tekst: May Britt Haug | Foto: Beathe Beckstrøm Holte

Stortinget har vedtatt at personer som får påvist synsnedsettelse 
skal henvises til rehabilitering, samt at alle slagrammede skal få 
synsundersøkelse. Fra Stortingets talestol ble Blindeforbundet takket 
for innsatsen for fokuset på slag og syn. 

Ga resultater: I august i fjor ble disse enige om å jobbe for bedre rutiner for syns-
rehabilitering og oppfølging av slagrammede. Fra venstre: Forbundsleder Norges 
Blindeforbund Terje Andre Olsen, Stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen 
(FrP), nestleder i Norges Blindeforbund Aust-Agder Rita Vindholmen, nestleder i 
Norges Blindeforbund Vest-Agder Astrid Hopland Svendsen.
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Fylkeslagene i Agder engasjerte seg
Våre to fylkeslag i Agder bestemte seg for 
at det måtte bli en bedring i henvisning til 
synsrehabilitering og at slagrammede måtte 
få undersøkt synet. En varm sommerdag i 
Arendal ble Åshild Bruun-Gundersen (FrP) en-
gasjert av fine, alvorlige og viktige historier. 
– Jeg har møtt flere personer som dessverre 
har hatt dårlig erfaring med systemet etter 
å ha fått synsnedsettelser. Det er fullstendig 
meningsløst å måtte gå årevis før man opp-
dager at det finnes gode rehabiliteringstil-
bud, forteller Bruun-Gundersen. 

Løftet saken på Stortinget
I oktober la Åshild Bruun-Gundersen frem 
forslag for Stortinget. 25. februar i år ble 
saken grundig debattert i Stortinget. Og 
vedtak ble fattet.

Stortingsflertallet gikk inn for følgende: 
«Stortinget ber regjeringen sørge for en fast 
praksis i alle helseforetak, der alle pasienter 

med påvist synsnedsettelse blir henvist til 
nødvendig rehabilitering.»

Og: 
«Stortinget ber regjeringen sørge for en 
fast praksis i alle helseforetak, der alle 
personer som er innlagt etter hjerneslag,
får undersøkt synsfunksjonen.»

Spenning til siste slutt
Det så lenge ut til at det skulle bli ett mindre-
tall for forslaget om obligatorisk synsunder-
søkelse etter hjerneslag. Arbeiderpartiet 
holdt oss på pinebenken, men snudde i siste 
liten. I stortingssalen denne torsdagen var 
også helseminister Bent Høie, han fortalte at 
Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utrede 
rehabilitering for synshemmede.
– Vi i Blindeforbundet er klare til å være 
med på å spille inn momenter, sier en glad 
Terje Andre Olsen, forbundsleder i Norges 
Blindeforbund.

Årets aksjonsuke: Vil ha lesbar tekst
Tekst: Thea Bårdsdatter Foslie

Aksjonsuka går av stabelen den andre uken 
i juni, i år 7.-13. juni. Årets tema er «Uleselig» 
som det skal rettes fokus mot. 
– Uleselig er et viktig tema å løfte frem. Ta 
emballasje for eksempel, selv om man ikke er 
svaksynt så er det ofte vanskelig å lese både 
holdbarhetsdatoen og varedeklarasjonen på 
produkter. Konsekvensen av dette kan være 
at man kaster unødvendig mye mat eller får i 
seg noe som man ikke burde, forteller Hagen.   

Hele Blindeforbundet, både sentralt og lokalt, 
skal jobbe med å løfte frem tematikken. 

– Vi ønsker, enkelt og greit, at ting skal være lesbart, sier leder av Interessepolitisk utvalg i 
Norges Blindeforbund Arild Hagen om årets tema for Blindeforbundets aksjonsuke. 

– Vi ønsker å nå både politikere og produsen-
ter, og å opplyse om hva lesbarhet egentlig 
er. Det er ikke bare størrelsen på bokstavene 
som gjelder, det har også med fargevalg og 
kontraster å gjøre, forklarer han. 

Og til de som ønsker å engasjere seg har han 
denne oppfordringen:
– Ta kontakt med fylkeslaget ditt. Vi står 
med armene åpne og ønsker oss aktive med-
lemmer! Og bruk gjerne sosiale medier til å 
løfte frem årets tema. Kommer du over noe 
uleselig så ta et bilde av det og legg det ut 
med hashtaggen #uleselig.  
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Torger Inge Sætre fikk store overskrifter 
både på tv og i sosiale medier i februar. 
Torger har en variant av øyesykdommen 
Retinitis Pigmentosa. Han ønsker å ta en 
helt spesiell behandling for å unngå å bli 
blind, men staten Norge vil ikke betale 
3 millioner kroner for dette. 

Torger har sett seg nødt til å starte en privat 
innsamling via spleis.no for å ha råd til å 
oppnå drømmen om å redde synet. For å nå 
drømmen må han reise til utlandet, og den 
totale prislappen blir på cirka 3,9 millioner 
kroner. 25. mars har det kommet inn 3,5 mil-
lioner kroner og over 1250 personer har gitt 
sitt bidrag.
– Jeg er kjempeglad! Det er ekstremt 
kjekt å se så mange som har sympati og 
forståelse av saken, og alt jeg går igjennom, 
sier Torger til Radio Z.

Det er behandlingen Luxturna Torger 
trenger. Friske gener sprøytes inn i nett-
hinnen. Behandlingen ble først tatt i bruk i 
USA i 2016. Nå er den også tilgjengelig i en 
rekke europeiske land. 

På spleis.no leser vi: «Hvis Torger får tatt 
denne operasjonen på sitt høyre øye vil det 
ikke bare gjøre at han vil unngå å bli blind, 
men også at det forsterker synet kraftig. 
Luxturna er den eneste behandlingen for 
denne sjeldne typen av retinitis pigmentosa. 
Beslutningsforumet i Norge har bestemt 
at denne behandlingen er altfor dyr og vil 
ikke betale for den, i motsetning til våre 
naboland. I avslaget tar de ikke stilling til 
hva det vil koste staten å støtte blinde 
folk økonomisk». 

Norge må ikke spare 
seg til flere blinde
Tekst: May Britt Haug

Genterapi gir flere behandlingsmuligheter. Men Norge sier 
nei til behanding som kan redde synet til Torger. Dette 
har engasjert og provosert både befolkningen, politikere 
og Blindeforbundets landsstyre.

Spleiselag for å redde synet: Torger Inge 
Sætre får ikke behandlingen han trenger i 
Norge fordi det er for dyrt. Han har sett seg 
nødt til å starte en spleis, og det viser seg at 
givergleden er stor.
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Beslutningsforum for nye metoder består 
av de fire administrerende direktørene i de 
regionale helseforetakene. I tillegg deltar 
en observatør fra brukerutvalgene.

Norges Blindeforbund landsstyre (samlet til 
digitalt møte 5.-7. mars) krever at behand-
ling som er tilgjengelig for å forhindre tap 
av syn må dekkes av det offentlige.

Vi merker oss at det er samlet inn penger i 
sosiale medier for at en person skal kunne 
få genterapi-behandling som kan hindre 
videre utvikling av en variant av Retinitis 
Pigmentosa. Mange har hatt stor giver-
vilje, og mange har vært opprørte over at 
det skal være nødvendig å samle inn penger 
til helsetjenester i Norge.

Når man får beskjed om at man har en 
diagnose som vil føre til synstap over tid, 
har mange gått med et håp om at en dag 

vil det finnes en behandling som vil kunne 
redde synet. Vi har sett en rivende utvikling 
som har gjort forskjeller for flere øye-
diagnoser, og har vært med på å støtte 
forskning for at dette skal kunne skje på 
flere områder. Det er derfor opprørende 
når det finnes etablerte behandlinger som 
norske helsemyndigheter velger å ikke tilby 
personer med synsdiagnoser i Norge. 

Noen nye behandlingsformer lages for å ha 
virkning over lang tid. Dette skaper usikker-
het om hvor varig effekten av behandlingen 
er. Helsemyndighetene må her finne måter 
å dele risikoen med legemiddelfirmaene på 
når de mener dette er grunn til at de ikke 
vil tilby slik behandling. Dette er gjort i bl.a. 
Danmark.

Vi ber om at Beslutningsforum eller stor-
tingspolitikerne sikrer at etablert behand-
ling for å forhindre blindhet blir tilbudt til 
personene som kan behandles med disse.

www.adaptor.no 
tlf: 23 21 55 55 

Vi hjelper øynene dine!

Få blodsukkerverdien opplest med tale

Blodsukkerapparat med talefunksjon 
som leser opp måleverdiene høyt.

Brukes sammen med URight TD-4280 
teststrimler som fås på apotekene.

Perfekt til synshemmede eller andre 
som trenger talefunksjon.

http://www.adaptor.no
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Mollie (5) fra Eidsvoll er blind og mobbes av voksne  

– Det gjør litt vondt 
inni meg …   Tekst: Bjørn Haakon Nilsen, Se og Hør | Foto: Private bilder

Med sitt vinnende vesen får Mollie selv en gråstein til å skinne. 
Humøret er hennes beste våpen mot mobberne.

– Her føler jeg meg trygg, sier Mollie (5) 
mens hun går på veien utenfor familiens hus.

Hun er blind og holder godt rundt den hvite 
stokken for å kjenne om det er hindringer 
foran henne. 

Stokken var hennes faste følgesvenn før 
hun fikk stygge kommentarer og sukk. 
Det skjedde som oftest i butikker – og 
utelukkende fra voksne mennesker. 

«Lei meg»
I en periode har Mollie derfor kviet seg for å 
bruke stokken. Men mamma og pappa har 
oppmuntret henne til å gjenvinne selvtilliten 
og å bruke hjelpemiddelet sitt igjen. 
– Vi prøver å fortelle henne at det ikke 
hennes feil at enkelte voksne ikke evner 
å se at det er en grunn til at jenta vår går 
med hvit stokk, forteller mamma Nina Loppa 
Bergersen (36) og pappa Jan-Thore Nilsen (42). 

– Jeg blir lei meg, det gjør litt vondt inni 
meg, sier Mollie om kommentarene hun 
har fått fra uvitende mennesker.

For familie og venner er det derfor godt at 
5-åringen er villig til å bruke stokken igjen. 
Hun føler seg sett og respektert i nabolaget 
i Eidsvoll i Viken. 

Sårt og tøft
Mollie er en blid og utadvendt jente, men de 
upassende bemerkningene fra voksne har 
satt dype spor i barnesinnet.

Det er nesten ikke til å tro at den sjarmerende 
og høflige jenta hetses av vilt fremmede.
– Det er sårt og tøft å høre det for både liten 
og stor, sier mamma Nina. Hun reagerte med 
et Facebook-innlegg der hun skrev: 

– Kjære deg som ba meg passe på så barnet 
mitt ikke slo rundt med «pinnen» sin, man 
burde ikke få gå rundt med sånne ting, 

Fast følgesvenn: Mollie er blind og 
avhengig av sin hvite stokk for ikke å 
snuble eller slå seg. Den sjarmerende jenta 
har opplevd hets fra voksne som mangler 
forståelse for hennes situasjon. 
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mente du – det er stokken hennes. Det 
hjelper så hun kan kjenne hindringer før 
hun går på de eller snubler. Den vil hun ikke 
bruke lenger på grunn av dine kommentarer. 
Spar deg for å kommentere, eller spør heller 
gjerne neste gang, skriver Nina.

Foreldrene har opplevd flere hårreisende 
bemerkninger. 
– Det er snakk om mobbing, mener pappa
Jan-Thore før Nina supplerer:
– Jeg er glad Mollie ikke ser blikkene fra
enkelte voksne. Unger forstår så godt …

Får støtte
NRK Ytring ble oppmerksom på Ninas 
bemerkninger på Facebook og fikk henne 
til å legge ut hele innlegget på nrk.no. 
Responsen har vært overveldende. 
– Jeg håper det er en tankevekker. Det er så
mange som utålmodig står bak Mollie når
hun prøver å finne veien inn i butikken eller
på biblioteket. Men Mollie må få lov til å

lære å orientere seg, og dette må hun bruke 
god tid på, forteller Nina.

– Det gjelder ikke bare på nye steder, men
også områder hun har vært før – akkurat
som vi andre gjør ved å kaste et raskt blikk
rundt oss. Mollie kan ikke se om en blomster-
potte er flyttet eller om en pall med nye
varer har kommet, forklarer hun.

Skal klare seg 
– Vi er stolte av den datteren vår er, og vi
leter ikke etter utfordringer som følger med
ved å ha et barn som ikke kan se, sier Nina.

Hun synes det er en fryd å være mammaen 
hennes. 
– Mollie er en selvstendig jente og vi overbe-
skytter henne ikke. Hun skal kunne klare seg
i den store verden når hun blir voksen. Vi må
gi henne næring slik at selvtilliten hun har
fortsetter å spire og gro.

I trygge hender: Mamma 
Nina, og pappa Jan-Thore 
også, er opptatt av å gjøre 
Mollie mest mulig selvstendig 
– og dit er hun på god vei.
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Folkeskikk
Målet med Ninas engasjement er at flere 
skal forstå – og samtidig vise tålmodighet.
– Det å være annerledes i et samfunn som
ikke er tilrettelagt, er vanskelig i seg selv. Jeg
håper flere vil være blant dem som gjør livet
litt enklere for Mollie, sier hun og fortsetter:
– Heldigvis er det noen som venter tålmodig,
lar henne prøve seg med stokken, og som
prøver å forstå. Jeg sender en stor takk til
dem – dere gjør hverdagen hennes så mye
enklere!

Berikelse
Nina og Jan-Thore har aldri følt noen sorg 
over å ha en blind datter. Det som tærer på 
kreftene er en kamp for bedre tilrettelegging 
for blinde i samfunnet.

– Men først og fremst er vi takknemlige for
at vi har Mollie. Vi opplever verden gjennom
henne. Alle lydene hun hører forteller hun
om, og alle duftene hun lukter beskriver hun
på sin egen måte. Det er ingen tvil om at
Mollie beriker livene våre!

Lærenem: Mollie 
er ikke redd for å 
prøve nye ting. I 
sommer sto hun 
på rullebrett og 
storkoste seg. 

Som mammaen til Mollie, er det mange 
mødre der ute som engasjerer seg for 
sine funksjonshemmede barn. Gjennom 
organisasjonen Løvemammaene har 
de det siste året vært aktive på flere 
interessepolitiske områder hvor Blinde-
forbundet også kjemper hardt.

Karoline Storelv Hansen 
kjemper for sønnen Theo (3) 
som er blind. Hun synes det 
er skremmende å se hvor lite 
fokus kommunene har på 
universell utforming. Som 
aktiv i Løvemammaene har 
hun sendt brev til landets 
kommuner om deres sats-
ning på universell utforming. 
I februar kunne vi lese et stort 
oppslag på nrk.no om saken.

Løvemødre for universell utforming
Foreningen Løvemammaene feiret to 
år i februar. De har på kort tid gjort 
seg store på sosiale medier, spesielt 
Instagram, hvor de gir publikum innblikk 
i hverdagen med syke og funksjons-
hemmede barn.

På sine nettsider skriver 
de at de er en diagnose-
uavhengig organisasjon 
som jobber med å opp-
lyse om og forbedre 
syke og funksjonshem-
mede barn og unges 
rettigheter i Norge. Det 
hele startet som et opp-
rør mot innstramming 
av pleiepenger. Etter 
halvannet års kamp 
seiret de.
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Bli oppslukt  
av tusenvis 
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Prøv 14 dager gratis* 
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FN har gitt Norge anbefalinger om hvor-
dan funksjonshemmedes rettigheter bør 
styrkes og diskriminering motarbeides. 

Med utgangspunkt i synshemmedes 
egne erfaringer i arbeidslivet og FNs 
anbefalinger til norske myndigheter 
bestemte Blindeforbundet, Norsk 
Regnesentral og NORCE Norwegian Rese-
arch Centre seg for å samarbeide. Ønsket 
er å bidra til økt kunnskapsgrunnlag om 
arbeidslivet, med spesielt fokus på syns-
hemmede personers arbeidsdeltakelse. 

Litteraturgjennomgang
Forskningsprosjektet skal lage en kunn-
skapsoppsummering av litteraturen som 
handler om synshemmedes bruk av IKT 
på arbeidsplassen. Det er laget en film 
basert på dette som kan brukes i Blinde-
forbundets interessepolitiske arbeid. I 
løpet av i år skal forskerne gjennomføre 
både dybdestudier på fem arbeidsplasser 
og en spørreundersøkelse blant mange 
arbeidsgivere. Prosjektet er finansiert av 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
og varer ut 2021.

Lite fokus på universell utforming av 
IKT-løsninger
Forskerne har gått gjennom en omfangs-
rik faglitteratur og en rekke rapporter. 
Denne gjennomgangen viser at det har 
vært lite fokus på universell utforming 
av IKT og hvordan det påvirker arbeids-
deltakelse blant personer med funk-
sjonsnedsettelser. Det nevnes gjerne 
kort, men løftes sjeldent frem som en 
overordnet løsning for å legge til rette 
for funksjonshemmedes deltakelse i 
arbeidslivet. 

Manglende universell utforming av 
IKT-løsninger gjør at hjelpemidler for 
synshemmede blir mindre funksjonelle. 

Dette har vært en problemstilling i 
mange år. Det gjør at teknologien i 
seg selv byr på en rekke utfordringer. 

Pågående forskning om synshemmede og arbeid:

Hindres fra 
arbeidsdeltakelse
Tekst: Tonje Fyhn og Kristin Kjæret | Illustrasjon: vectorstock.com

Hva skal til for at norsk arbeidsliv blir universelt utformet? 
Hvordan kan synshemmedes arbeidsdeltakelse sikres? Hvordan 
kan arbeidsgivere påvirkes? Blindeforbundet med flere er nå i 
gang med et forskningsprosjekt som kartlegger kunnskap, og 
som forhåpentligvis vil kunne gi svar på disse spørsmålene.

ARBEID
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Forskerne mener dette henger sammen 
med at det ikke er et lovfestet krav om 
at fagsystemer i arbeidslivet skal være 
universelt utformet. Dagens forskrift om 
universell utforming gjelder kun nett-
sider og applikasjoner som er rettet mot 
allmennheten. Videre peker de også 
på manglende brukermedvirkning i 
utviklingen av nye tekniske løsninger.  

En nylig publisert rapport fra Proba vi-
ser at blinde og svaksynte ligger høyt i 
bruk av IKT både privat og i jobb: 90 % 
bruker dette daglig. Samtidig kommer 
det frem av rapporten at IKT-løsningene 
som brukes i arbeidslivet, slik som ulike 
fagsystemer, oppfattes som de viktigste 
barrierene for å få utført nødvendige 
oppgaver for personer med funksjons-
nedsettelser. 

I en annen undersøkelse gjort av Norsk 
Regnesentral svarte hele 84 % at de opp-
lever barrierer ved bruk av datamaskin, 
og 36 % hadde enten sluttet eller vurdert 
å slutte i jobben. 

Arbeidsgivers perspektiv
Det er gjort noen undersøkelser blant 
arbeidsgivere og deres vurderinger av å 
ansette personer med ulike typer funk-
sjonsnedsettelser. 

NORCE utførte i 2019 en spørreunder-
søkelse blant ledere og medarbeidere på 
norske arbeidsplasser. Den viste at ansatte 
og arbeidsgivere vurderte arbeidssøkere 
med nedsatt syn som noen av de minst 
attraktive, sammenlignet med personer 
med andre typer funksjonsnedsettelser, 
minoritetsbakgrunn, eller ulike helse-
plager. Bare 8 % av respondentene hadde 
tidligere arbeidserfaring med en syns-
hemmet kollega. 

Mange manglet kunnskap om IKT-
løsninger for synshemmede. For eksempel 
trakk flere frem at den ansatte måtte 
kunne bruke data og telefon, noe de 
mente ikke var mulig for personer med 
synshemming. 

Tidligere rapporter fra blant annet 
SINTEF og Fafo indikerer at kunnskapen 
om synshemmedes arbeidsevne har 
vært lav lenge. 

Resultatene viser at det er nødvendig 
at forskriften med krav til universell 
utforming utvides til å også gjelde 
arbeidslivet, og at det er nødvendig med 
informasjons- og holdningsarbeid rettet 
mot arbeidsgivere. Videre understreker 
de viktigheten av at norske myndigheter 
bekjemper fordommer mot personer 
med funksjonsnedsettelse.

Blindeforbundets 
årsmelding for 
2020 er klar
Se blindeforbundet.no
 

Årsmelding 2020
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Kim-Erik er sterkt svaksynt og arbeidet i 
mange år i Flekkefjord kommune som 
nattevakt på en institusjon for rusmis-
brukere.  Han trivdes godt på jobben og 
med kollegene. Han var ansatt i 70 prosent
stilling, men i perioder arbeidet han mye 
mer. I rundt seks år gikk han hver natt til 
jobb uten å støte på noen problemer. 

Presset ut av jobb
– Det var da jeg fikk førerhund at mine 
problemer med kommunen begynte. De 
mente at mitt svekkede syn førte til at jeg 
ikke mestret jobben min. Kommunen er 
en IA-bedrift og er dermed pliktig til å 
tilrettelegge arbeidsoppgaver og skaffe 
hjelpemidler, sier Kim-Erik.

Å kommunisere med kommunen viste seg 
å være vanskelig. Han opplevde å ikke bli 
lyttet til rett og slett. Kim-Erik legger ikke 
skjul på at det var en sår og vond tid. Han 
hadde fast stilling og kunne ikke sies opp. 
Kommunen måtte finne en annen jobb til 
ham, noe de ikke gjorde. 
– Jeg ble tvunget til å sykemelde meg. Ble 
presset ut av jobben som jeg likte. Alt 
presset førte til at jeg ble frustrert. Jeg følte 
meg urettferdig behandlet. Det virket som 
om kommunen ikke ville hjelpe, forteller 
Kim-Erik som var sykemeldt i ett år før ting 
begynte å bedre seg.

Heldigvis hadde Kim-Erik god støtte i kona 
Jannice i den vanskelige perioden som også 
skulle bringe lykke inn i familien. Jannice 
ble nemlig gravid.
– Graviditeten hjalp meg til å tenke på noe 
annet enn problemene knyttet til jobben.

Roser NAV
Kim-Erik kontaktet NAV for å se på nye 
muligheter. Han opplevde at han fikk en 
fantastisk saksbehandler.
– Vi fikk svært god kontakt. Hun lyttet til 
meg og gjorde alt jeg ba om. Jeg kan ikke 
rose NAV nok for den gode oppfølgningen 
jeg fikk. 

NAV hjalp til med å finne jobb. I februar i 
fjor startet han opp i en 20 prosent stilling 
på et bibliotek ved en barneskole med 
500 barn. Han er den eneste ansatte der, 
tidligere har ikke biblioteket hatt noen 
ansatt.
– Jeg synes det kan være vanskelig å stille 
opp bøkene riktig. Jeg har fått gode 
hjelpemidler og skanner inn materiale 
uten problem, sier Kim-Erik. 

Da Kim-Erik som 15-åring skulle ta moped-
lappen ble det oppdaget at han hadde øye-
sykdommen Retinitis Pigmentosa (RP). 
– Det var ikke lett å erkjenne synstapet, 
men jeg har hele tiden tenkt at det kunne 

Kim-Erik ble presset ut av jobb – NAV ga aldri opp

– Jeg får ikke fullrost NAV nok 
Tekst: Ingrid Stephensen | Foto: Jannice Mygland

Takket være NAV har Kim-Erik Mygland (28), fra Flekkefjord, nå fått et godt 
liv.  Han stortrives i jobben på skolebiblioteket som NAV har funnet til han. Og 
foreldrerollen har gitt store gleder i livet.

ARBEID
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ha vært verre. Gode kamerater og familie 
har hjulpet meg. Og synet mitt holder seg 
stabilt.

Energien er tilbake
Hver dag går han sammen med fører-
hunden Waia til jobb. Turen til skolen tar
en halv time hver vei. 
– Jeg holder meg i god form. Dessuten 
hilser folk på meg og slår av en prat. Særlig 
skolebarna er ivrige etter å komme bort til 
oss. Det synes jeg er koselig, sier Kim-Erik 
som har fått energien og livsgleden tilbake.

Det unge paret, Kim-Erik og Jannice, koser 
seg med sønnen Kåre Elias på ett år, og de 
deler på stellet av han også naturligvis. De 
synes hverdagen fungerer greit. De trives 
i eget hus, i landlige omgivelser. Utenfor 
huset er det stier man kan gå tur. Kim-Erik 
tar gjerne med seg sønnen i bæremeis på 

ryggen og førerhunden Waia i hånden når 
han har lyst til å gå seg en skogstur.

Pappa-rollen
Kim-Erik og kona er unge. Hva tenker 
han om papparollen og det å være syns-
hemmet? Det første han tenker på er dette:
– Jeg er redd for at han ikke blir ren nok 
når jeg skifter bleie på ham.

I mens har kona Jannice lyttet til samtalen 
og sier:
– Du steller sønnen vår godt. Og han er
 alltid ren når du skifter bleie. 

En bedre bekreftelse kan vel ikke en 
småbarnspappa få. 
– Jeg har mye å være glad for. Jannice og 
jeg er her for hverandre. Nå har vi fått et 
lite barn som bringer glede, sier Kim-Erik 
med et smil.

Stolt pappa: Kim-Erik Mygland ble presset ut av jobb. Så kom NAV på banen, og helt
nye muligheter åpnet seg. Han stortrives som småbarnsfar for Kåre Elias og han er tilbake 
i arbeidslivet. 
– Det vonde er bearbeidet. Jeg er ung og vil videre i livet, understreker Kim-Erik (28).
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Full kontroll med to på tur!

Sykling er for alle! Tandemsyklene finnes i 
modeller som passer syklister fra 4-5 år og opp til 
voksne. Syklene har mange tilpasningsmuligheter 
med ulike pedaler, seter og styrer. 

Ledsager sitter som regel foran, men dersom 
syklisten er et barn kan det være greit for den som 
styrer sykkelen å ha oversikt ved å sitte bak.

NANDO TOO E - 3-hjuls 
tandemsykkel. For ledsager 
bak eller foran.

NINDO E - for ledsager bak.

NANDO E - for ledsager bak eller foran.

T: 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Nindo og Nando tandemsykler har hjelpemotor som gir 
spesielt god assistanse ved oppstart og gjør landeveissykling 
lett og behagelig. Syklene er svært lette å sykle i motbakke  
og i motvind. 

TANDEMSYKLER  MED HJELPEMOTOR

AN_Synspunkt_SunriseMedical_02_2021.indd   1 09.03.2021   07:23:58

mailto:post@sunrisemedical.no
http://www.SunriseMedical.no
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Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities (CRPD) er FNs konvensjon om 
funksjonshemmedes rettigheter. En konven-
sjon betyr internasjonal avtale. I 2013 forplik-
tet Norge seg til denne. 

CRPD er ikke en del av norsk lov, slik som 
Kvinnekonvensjonen, Barnekonvensjonen og 
konvensjonen mot rasediskriminering. Dette 
betyr i praksis at funksjonshemmedes rettig-
heter ikke har den samme status som andre 
gjennom øvrige konvensjoner. 

Norge bryter menneskerettighetene
En undersøkelse gjennomført av Norges 
Handikapforbund, viser at 80 prosent av 
norske grunnskoler ikke er universelt utfor-
met. Kun 43 prosent av funksjonshemmede 
er i jobb mot 74 prosent i befolkningen for 
øvrig. I årevis har nærmere 100 000 funk-
sjonshemmede som vil vært utestengt fra 
arbeidslivet. Eldre funksjonshemmede får 
begrensninger til samfunnsdeltakelse fordi 
mange ordninger som skal sikre deltakelse 
opphører eller er utilgjengelige for personer 
over en gitt alder.

Norges Blindeforbunds landsstyre krever 
at funksjonshemmede skal ha samme 
menneskerettigheter som andre innbyggere 

i Norge. Derfor krever vi at bestemmelsene 
om menneskerettigheter for funksjonshem-
mede, slik de er beskrevet i FN-konvensjonen 
om rettigheter til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne (CRPD), innarbeides i den 
norske menneskerettsloven.

Stortinget sa nei
9. mars sa stortingsflertallet nei til å inkor-
porere CRPD i norsk menneskerettighets-
lovgivning. Dette innebærer at norske dom-
stoler må se bort fra de rettighetene som 
CRPD gir funksjonshemmede, dersom norsk 
lov sier noe annet.

Tove Linnea Brandvik er forbundsleder i 
Norges Handikapforbund, hun ble intervjuet 
samme dag av Handikapnytt.
– Voteringsresultatet ble som forventet. Vi 
fikk bekreftet at det i dag ikke er mulig å få 
vedtatt i Stortinget noe som det faktisk er 
politisk flertall for å gjennomføre, sier hun til 
Handikapnytt.

Hun merker seg at regjeringspartiene 
ikke er enige med seg selv. Venstre, KrF 
og Høyre la fram et forslag om å utrede 
CRPD-inkorporering. Et forslag som Høyre 
selv argumenterte åpent imot.

Menneskerettighetene 
gjelder ikke for alle
Tekst: May Britt Haug Kilde: FFO, Handikapnytt og resolusjon fra Norges Blindeforbunds landsstyre

Begrepet CRPD har vært flittig diskutert i år blant både funksjons-
hemmede og interesseorganisasjonene. Det hele dreier seg om at 
funksjonshemmede skal få leve aktive og selvstendige liv, og å bygge 
ned samfunnsskapte barrierer. Vi vil ikke diskrimineres rett og slett.
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Anerkjent historieforfatter 
skal skrive Blindeforbundets historie

– og du kan bidra
Tekst og foto: Hilde Greve Mo

– Dette er et mye mer spennende prosjekt 
enn det jeg så for meg. Det blir ikke noen 
tradisjonell bok om en organisasjons 
historie, men også om utviklingen til blinde 
og svaksyntes hverdag fra 1900 til i dag, sier 
historiker og forfatter Mari Jonassen.

Utviklende 
For Mari blir det viktig å få fram 
at hovedpersonene er mer enn sin 
funksjonsnedsettelse, at man gjennom 
Norges Blindeforbund har skapt sin 
egen framtid og har jobbet for å legge 
forholdene til rette for et verdig liv og 
likestilt samfunn. 

Blinde og svaksynte ble sendt på 
egne skoler langt hjemmefra, med få 
framtidsutsikter for et yrkesaktivt liv. 
Men i 1900 gikk en gruppe tidligere 
elever de to milene fra Trondheim til 
blindeskolen på Klæbu. Her ble De blindes 
selvhjælpsforening stiftet, forløperen til 
Norges Blindeforbund. 

– Det er en lukket verden for folk flest. 
Det å få åpnet den opp og fortelle denne 
historien er nyttig for samfunnet og kan 
skape en større forståelse i møte med 
svaksynte og blinde.

Historiegrunnlag
Historien til Norges Blindeforbund skal 
være klar i anledning organisasjonens 125-
års jubileum i 2025. Forfatter Mari Jonassen 
har hovedfag i historie og har skrevet ni 
bøker, fire av dem om andre verdenskrig. 
Hennes siste krigsbok «Norske kvinner i 
krig 1939-1945» kom ut i fjor høst, og høstet 
flere gode anmeldelser. Boken er nominert 
til kritikerprisen 2020, i gruppa sakprosa.

Mari ønsker å skrive en inkluderende 
historie, der personer med minoritets-
bakgrunn og synshemmede fra forskjellige 
deler av Norge får komme til ordet. Ulike 
grader av synshemminger skal komme 
fram. Kjønnsperspektivet blir også sentralt 
i fortellingen om svaksynte og blindes 
historie i Norge.

– Kvinnenes og jentenes innsats og 
erfaringer skal komme fram, på lik linje 
med det motsatte kjønn. Ble de diskriminert? 
Fikk de samme muligheter til utdanning 
og arbeid som menn og gutter?

Ta kontakt!
Det er enkelthistoriene og erfaringene 
Mari trenger å få fram for å belyse de ulike 
sidene av å være synshemmet og hvordan 

Blindeforbundets over 100 år gamle historie blir det nå bok av. 
Enkelthistoriene og erfaringene du sitter med ønskes frem i lyset 
for å få fram alle sider ved det å være synshemmet i Norge og det 

å være en del av Norges Blindeforbund.
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årene har vært i Blindeforbundet. Derfor 
oppfordrer hun sterkt til at du tar kontakt 
om du sitter du inne med noe, for eksempel 
om livet på blindeskolen, internatet der, og 
gjerne kvinners erfaringer.  

– Det skal opprettes en gruppe på rundt 25 
blinde og svaksynte som skal fungere som 
tidsvitner og kunnskapsformidlere. I tillegg 
må gjerne andre komme med innspill til 
meg om sine erfaringer som svaksynt eller 
blind, sier Mari Jonassen. 

– Vi trenger et nytt blikk
Sølvi Marie Risøy er leder av Blinde-
forbundets bokkomité. Hun er stolt og 
glad for at Jonassen skal skrive boken til 
organisasjonen.

– Nesten all historie om Blindeforbundet 
er skrevet av personer som har nær 
tilknytning til organisasjonen. For første 
gang skal en faghistoriker utenfra, og med 
et nytt blikk, fortelle vår historie. Vi er 

særlig glad for at Mari er en forfatter som 
vektlegger kvinneperspektivet. Kvinnenes 
historie i Blindeforbundet er i stor grad 
uskrevet.

Terje Andre Olsen, forbundsleder i Blinde-
forbundet, er spent på bokprosjektet.

– Vi var tidlig ute med å danne en 
organisasjon av funksjonshemmede, faktisk 
de første i Norge. Hele tiden har hjelp til 
selvhjelp vært mantraet for det vi har 
drevet med. Det har vært mange ting vi har 
fått til gjennom tidene som det kan være 
spennende å dokumentere prosessen rundt. 
Kanskje vi får trukket fram personer som har 
vært viktige for arbeidet, men som i sin tid 
ikke var like fremtredende, sier Olsen.

Kontakt Mari Jonassen på e-post 
mari.jonassen@blindeforbundet.no,  
telefon 23 21 50 00.

Samler historiene: Det er dine 
historier og erfaringer Mari 
Jonassen vil samle på når hun 
skal skrive Blindeforbundets 
historie.

mailto:mari.jonassen@blindeforbundet.no
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Silje kjemper for 
paraidretten Tekst: Kristine Kivle/ avisen Telen   
 Foto: Private bilder

Engasjementet startet med at para-
idretten ikke fikk en eneste krone av 
Kulturdepartementets OL-kompensasjon.
– Da OL og Paralympics ble utsatt fra 2020 
til 2021 ble det gitt 5,5 millioner kroner 
fra Kulturdepartementet og minister 
Abid Raja. Tokyo-midlene ble gitt som 
en kompensasjon slik at idrettsutøverne 
kunne fortsette kontinuiteten i treningen 

til de kommende Tokyo-lekene. Det at 
ikke en eneste krone gikk til parautøverne, 
overrasker meg egentlig ikke, skrev Silje i 
et leserinnlegg i Framtida.no.

Paraidretten nedprioriteres
Diskrimineringen av parautøverne vakte 
stor oppmerksomhet, og Idrettsforbundet 
snudde i saken slik at også parautøverne 
skulle få glede av midlene. Til tross 
for dette mener Silje at dette er nok 
et sterkt eksempel på at paraidretten 
nedprioriteres.
– Så lenge jeg kan huske har parautøvere 
og de med funksjonsnedsettelse blitt 
nedprioritert i idretten, sier Silje som selv 
er svært svaksynt.

Mange blir «benket»
Silje er klar over at mange med 
funksjonsnedsettelse opplever å bli satt 
på benken eller får tillagt unødvendige 
begrensninger.
– I mitt tilfelle var det merkelig at jeg i 
skolesammenheng ikke var ansett til å 
kunne delta på fotballbanen, mens jeg 
på fritiden spilte fotball og løp rundt i 
skogen med vennene mine. Jeg opplevde 
at breddeidretten var tilnærmelig, men at 
skolesituasjonen var begrensende. Det var 
vondt å bli distansert fra de andre og fratatt 

– Det å bestandig bli fortalt om alt du ikke klarer, kan være svært 
ødeleggende, sier Silje Solvang. Hun har engasjert seg sterkt for 
paraidretten i Norge og etterlyser mer mangfold og inkludering. 

Fikk ikke være med: Silje har selv 
opplevd  å bli fortalt at hun ikke kunne 
være med å spille fotball i gymtimen på 
skolen. Nå jobber hun for bevisstgjøring 
om fordommer og uvitenhet overfor 
funksjonshemmede.
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muligheten til å delta, forteller Hokksund-
jenta som i dag studerer på Notodden.

På grunnskolen fikk Silje alltid høre alt 
det hun ikke kunne være med på og alle 
begrensningene hun som synshemmet 
hadde. Hun synes fokuset heller burde 
være å se på de positive sidene og hva hun 
mestrer, ikke bli fortalt alt hun ikke kan.
– Spesielt i ung alder kan det være 
ødeleggende å bli fortalt alt man ikke kan 
eller får til. For det meste liker jeg å tro at 
det handler om mangel på kunnskap og 
kompetanse blant lærere når de har en slik 
tilnærming til funksjonsnedsettelse, men 
jeg tror dessverre også en del stereotypier 
og fordommer spiller inn.

Ønsker å hjelpe andre
Silje er bevisst på at den psykiske helsen 
blir sterkt påvirket av at man blir tilsidesatt 
og «benket» mens alle de andre får være 

med. For mange er det også vanskelig at 
paraidretten blir nedprioritert i media og at 
man da aldri ser noe man kan sammenlikne 
seg med på TV. Silje synes det er fryktelig 
trist at idrett spesielt i skolesammenheng 
ikke er mer inkluderende. Hun påpeker at 
litt forståelse og tilrettelegging kan gjøre at 
også de med funksjonsnedsettelse kan delta.

– Jeg har vært svært heldig som har hatt 
svært støttende familie og venner rundt 
meg gjennom hele oppveksten. Dette 
har resultert i at jeg nå driver aktivt 
med hest og langrenn og kan gjøre stort 
sett alt annet som vennene mine. Jeg 
studerer nå for å bli spesialpedagog slik 
at jeg kan stå opp og kjempe for at alle, 
uansett funksjonsevne, skal kunne danne 
et grunnlag for et godt og verdig liv med 
mulighet for å nå sine mål i både arbeid og 
fritid, sier Silje.

Hestesport: Hesten har gitt Silje mye glede i livet.
– Jeg vet ikke hvor jeg hadde vært i dag uten hestemiljøet og det samholdet vi har i 
stallen, på hesteryggen og utenfor trening. Det har gitt meg verdifull lærdom. 
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Covid-19 kan ha ført til at vi prioriterer 
annerledes, men synet er fremdeles 
like viktig.

Hvis du eller en av dine nærmeste er 
blant de 64 millionene mennesker over 
hele verden som lever med grønn stær 
(glaukom), synes du kanskje det er 
krevende å behandle og holde lidelsen 
under kontroll på en eff ektiv måte.

Opphold eller stans i behandlingen 
kan føre til synstap og varig skade på 
synsnerven som i verste fall kan føre 
til blindhet.

Det er viktig at du fortsetter å bruke 
øyedråpene slik legen har foreskrevet, 
og at du møter opp til regelmessige 
kontroller og henter ut legemidlene 
på apoteket.

Fortsett å holde øye 
med synet og øyehelsen. 
Gi grønn stær (glaukom) 
den oppmerksomheten 
den trenger.

ANNONSE

Det er mye å tenke på for tiden. 
Men…

DET ER VIKTIG Å HOLDE ØYE 
MED GRØNN STÆR OGSÅ

http://www.santen.no
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Synsvansker?

Få lesegleden 
tilbake med 

lydbøker fra NLB

NLB har tusenvis av lydbøker i biblioteket. Du finner både fag- og skjønnlitteratur i alle 
sjangre. Tilbudet er gratis. 

Velg mellom å få CD i posten, laste ned eller strømme lydbøkene. Du kan lytte med 
DAISY-spiller og PC, eller bruke appen Lydhør på mobil eller nettbrett.

Les mer på www.nlb.no 
Kontakt oss gjerne på tlf: 22 06 88 10 eller e-post: utlaan@nlb.no 

Vi i BPA Nord ønsker at alle i landsdelen skal få 
være helt sjæf i sin egen hverdag. Siden 2014 
har vi gjennom Privat Omsorg Nord tilbudt denne 
tjenesten i nordnorske hjem. Da etterspørselen 
etter våre tjenester har økt betydelig de siste 
årene, har vi valgt å etablere oss i en helt egen 
BPA-drakt, nemlig BPA Nord.

Jeg elsker at jeg kan få være 
min egen sjef. BPA Nord har gitt 
meg den stabiliteten og friheten 
jeg behøver slik at jeg bare kan 
tenke på å leve livet mitt med 
minst mulig begrensninger. Det 

er helt sjef!
Peter, 28 år

Ta kontakt med oss for mer informasjon om hva vi kan tilby og hjelpe deg med!
Telefon: 406 22 364 | E-post: post@bpa-nord.no | www.bpa-nord.no

Helt sjæf med BPA Nord!

http://www.nlb.no
mailto:utlaan@nlb.no
mailto:post@bpa-nord.no
http://www.bpa-nord.no


32

Aktiv vinter 
Tekst: Inger Aanesland | Foto: Jan Helge Svendsen

Langrennssporene fikk besøk av ivrige, 
synshemmede ungdommer som, selv 
med både knall og fall, alle var enige 
om at turene stod til terningkast 6. 
Når de ikke var på langrenn fikk de 
benyttet alle de flotte fasilitetene 
på Hurdal syn- og mestringssenter. 
Hinderløype i trærne, klatring, goal-
ball, basseng og sosialt samvær var 
også en svært viktig del.

Selv med strenge korona-
restriksjoner både ved Hurdal syn- 
og mestringssenter og fra barne- 
og ungdomsavdelingens (BUA) side, 
var ungdommene veldig flinke og 
passet godt på hverandre.

Noen tradisjoner har ikke 
pandemien tatt knekken på. 
Synshemmede ungdommer 
fikk kjenne på følelsen av en 
«normal» hverdag da de ble 
med på «Aktiv vinter» i februar. Kos på ski: Kasthuri Sivananthan, Nora Rye, 

Anna Kunzendorf, Noah Arnøy, og ledsager 
Jacob Rose koste seg i skisporet i Hurdal.

Human foosball: Fri for snø dukket den 
grønne matten frem. Spillet ble endret som et 
smitteverntiltak, slik at det kun var en person 
per stang for å holde avstand. Ledsager Celine 
Anderssen var en ivrig forteller/dommer som 
gjenga hvordan spillet foregikk mellom de 
seks stengene og ballen med lyd. Alle spillerne 
fikk egne blindfold.




