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TRYGG OG 
SELVSTENDIG
MED ABERIA

Aberia tilbyr BPA slik at du får friheten 
til å styre ditt liv slik du ønsker.

Vi har levert et bredt spekter av tjenester innen avlasting og omsorg 
siden 1981 og er en av Norges mest erfarne leverandører. Hos oss får du 
individuelt tilpasset BPA og veiledning etter ditt behov. 

Vi har utviklet egne kurs og manualer til arbeidsledere og assistenter. 
Aberia legger stor vekt på at alle kan ivareta sine ansvarsområder på 
en god måte. Din trygghet er at du alltid får assistanse når du ønsker 
det og en fast kontaktperson å forholde deg til. Vi gir deg som 
arbeidsledere råd underveis og tilrettelegger for dine spesifikke 
behov. Vårt motto er «Trygg og selvstendig med Aberia».

VI TILBYR:
• Digitale hjelpemidler og gode praktiske løsninger
• Fast kontaktperson i Aberia
• Hjelp ved rekruttering av assistenter
•  Opplæring/kurs for deg som arbeidsleder og  

for dine assistenter
•  Hjelp og veiledning i søknadsprosesser 
•  Tilgang til nettverk og forum med andre arbeidsledere og assistenter
• Hjelp ved oppsett av arbeidsplan og turnus

BRUKERSTYRT 
PERSONLIG 
ASSISTANSE

LURER DU PÅ OM ABERIA HAR AVTALE MED DIN 
KOMMUNE ELLER HVORDAN ABERIA BPA KAN FUNGERE 

FOR DEG? TA KONTAKT!
bpa@aberia.no eller tel. 99 11 66 48

aberia.no

www.aberia.no
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Synspunkt

Vår egen 
partilederutspørring
Det er straks valg, og i Synspunkt 
og på RadioZ kan du få svar på hva de 
røde, blå, gule og grønne mener om våre 
hjertesaker. «Vi må gjøre flere bøker og faglitteratur 
tilgjengelig for synshemmede», sier Erna Solberg. 
«Vinner vi valget skal vi prioritere nasjonal TT-
ordning», sier Jonas Gahr Støre. «Senterpartiet vil 
innføre mobbeombud», sier Trygve Slagsvold Vedum. 

Det finnes ikke noe eget «funkis-parti», og for de 
fleste av oss er det summen av ulike saker et parti 
står for, som er viktig. Og derfor er det viktig for 
Blindeforbundet å få alle partiene til å være opptatt 
av å inkludere funksjonshemmede generelt og syns-
hemmede spesielt i sine planer og lovnader.

Partilederutspørringen, som også blir sendt på 
RadioZ, er med på å minne politikerne om våre 
hjertesaker og at landets om lag 700 000 funksjons-
hemmede er en viktig velgergruppe.
Godt valg!

Mia Jacobsen, informasjonssjef

Vårt 
syn
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Som vi vet er tilrettelagt transportordning for  
funksjonshemmede (TT) en fylkeskommunal  
ordning med store forskjeller rundt om i 
landet. Det er med bakgrunn i dette at Blinde- 
forbundet sammen med FFO og Handikap-
forbundet har fått overbevist politikerne om 
at en nasjonal ordning må på plass. Og nå 
trappes den nasjonale ordningen ytterligere 
opp.

Ordningen skal gi et løft i reisetilbudet for 
brukere med særlige behov, fortrinnsvis 
rullestolbrukere og blinde/svaksynte, med 
200 enkeltreiser per år. Aust-Agder, Møre 
og Romsdal, Nord-Trøndelag og Østfold er 

allerede omfattet av ordningen. Og nå kan 
Finnmark, Troms og Sogn og Fjordane juble 
over at de har kommet inn i varmen.

– Det er helt fantastisk, det er som å bli 
kvitt ei fotlenke, sa Gudrun Ytterstad i 
Troms fylkeslag til NRK Troms i sommer.

Mer frihet i hverdagen
– Dette vil styrke mobiliteten for brukere 
med særlig behov, skriver samferdsels-
minister Ketil Solvik-Olsen i departementets 
pressemelding fra 3. juli.

I pressemeldingen påpekes det at regjerin-
gen gjennom gode transportordninger og 
bedre infrastruktur skal flest mulig kunne ta 
del i arbeidslivet, skole og sosiale aktiviteter. 

Tildelingen på 16,7 millioner kroner gjelder 
fra 2. halvår i 2017. Sogn og Fjordane har fått 
6 232 800 kroner, Troms 6 500 000 kroner 
og Finnmark 3 932 195 kroner. Det er lagt 
til grunn at fylkeskommunene som nå er 
med får helårstildeling fra 2018, på cirka 
33,3 millioner kroner. 

Samferdselsdepartementet fikk totalt 13 
søknader fra ulike fylker som ønsket å bli en 
del av utvidet TT-ordning.  Syv fylker er nå 
med i den nasjonal TT-ordningen, men det er 
uklart når hele landet blir inkludert. Men 
etter Radio Z sin partilederutspørring å 
forstå er alle partier og partiledere for at en 
nasjonal TT-ordning skal på plass.

– Det er som å bli kvitt ei fotlenke  
Tekst: May Britt Haug | Foto: Ronald Johansen

Kent Gudmundsen, Gudrun Ytterstad, 
Helga Marie Bjerke og Arne Eriksen er 
fornøyde med at Troms blir en del av det 
nasjonale TT-tilbudet.  

Tidlig i juli offentliggjorde Samferdselsdepartementet at 
Finnmark, Troms og Sogn og Fjordane er de neste tre fylkene 
ut i den utvidede nasjonale TT-ordningen.
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I februar startet vi opp et treffsted i Sandnes. 
Dette ble igangsatt da en synspedagog i 
Sandnes så behovet for et møtested for syns-
hemmede i området. 

Som eneste fylke i landet har vi to aktivitets-
sentre, i Haugesund og Stavanger, som er 
åpent tirsdager fra klokka 10-14. To aktivitører 
er tilstede for å hjelpe til med aktivitetene. 
Her er det medlemmer med pårørende som 
har mulighet til å komme for å slå av en prat.

I Haugesund er vi i startfasen til å få 
opp en Midt i livet-gruppe for de mellom 
30-60 år. Ny førerhundklubb er også 
under planlegging. 

Vi har hatt et fint samarbeid med Stavanger 
turistforening siden 2014. Det arrangeres 
dagsturer første lørdag i måneden, og to 
overnattingsturer i året. 

I Haugesund og Stavanger er vi hver 14. 
dag på øyepoliklinikkene for å prate med 
mennesker som har, eller er i ferd med å få 
et synstap. Lokale sykehjem har tatt kontakt 
med oss for å få hjelp med å bedre hverdagen 
for synshemmede beboere, og ansatte.

Fylkeslagslederen i Rogaland  
har ordet 
Av: Vibeke Kaarstad | Foto: Privat

 I Rogaland har vi tilbud til de fleste medlemmer, 
med et medlemstall på rundt 510. Vi har tre lokal-
lag, Stavanger og omegn, Haugesund og omland, 
og Jæren og Dalane. Lokallagene har forskjellige 
aktiviteter som underholdning, matlaging fra 
andre kulturer og reiser, for å nevne noe.

Vi satser en del på IKT, hvor vi har treff en 
gang i måneden. Medlemmene lærer av 
hverandre her.

Interessepolitisk jobber vi med den nasjo-
nale TT-ordningen. Men tilgjengelighet og 
påstigningsgebyr i kollektivtransporten 
er også viktig. Ansatte i Kolumbus (kollek-
tivselskapet i Rogaland) har vært på slep 
når vi har vært ute og kjørt buss. Her har 
de selv fått erfare hvordan det oppleves 
med synshemming. Kampen om nekt av 
førerhund i drosje har vi tatt med til media, 
samt samferdselsutvalget og gruppemøte i 
Frp. Aksjonærene i Stavanger Taxi inviterte 
oss til sitt årsmøte for å holde innlegg om 
førerhundens betydning.

Rogaland fylkeslag engasjerer seg i en del 
brukerutvalg, blant annet Avinor, Nav, og 
utbygging av nytt sykehus. Fylkeslaget 
bistår også ulike aktører i forhold til univer-
sell utforming.

Vi ser fremover mot høsten 2017 og 2018, 
der vi håper på mange nye aktiviteter for 
våre medlemmer.
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Radio Z, Blindeforbundets egen radio, sender 
Norges Blindeforbunds 63. landsmøte direkte 
fra fredag 22. til mandag 25. september.

Fredag starter sendingen kl. 12.30 med mi-
nikonferansen «Forskning og innovasjon til 
beste for synshemmede». Den vil omhandle 
både utdanning, arbeid, generelle levekår 
m.m. Den organisatoriske delen av lands-
møtet åpner kl. 16.45, blant annet med for-
bundslederens åpningstale til landsmøtet.

Lørdag starter radiosendingen kl. 08.55, og 
generalsekretærens rapport er første post på 
landsmøteprogrammet. 

13. juli var Blindeforbundets general-
sekretær Arnt Holte på talerstolen i FN. 
Holte var en av ekspertene i høynivåforu-
met som rapportere på gjennomføringen 
av FNs bærekraftsmål. Han fortalte om 
hvordan teknologien kan hjelpe blinde og 
svaksynte. 

Nordland fylkeslag arrangerte Positiv 
Fritid i sammen med Evenes syn- og 
mestringssenter tidlig i sommer med 
stor St. Hans-feiring på brygga.

I 30 år har Ragnar Johansen vært ildsjelen 
bak NBradio i Arendal. Fra 1. juli sender de 
kun som nettradio.

Har  
du hørt 

at ...

I juni fikk Norges Blindeforbund Vest-
Agder 5000 kroner av Lions Club Søgne. 
De har også fått økonomisk støtte fra 
en rekke andre Lions-klubber i fylket. 
Pengene skal brukes til sørlandsk frilufts- 
liv sammen med Finnmark fylkeslag. 
Camp Ryvingen står for tur på tampen av 
august. De bor på Ryvingen fyr, bedriver 
krabbefiske, og koser seg i havgapet.

I sommer har mange medier fortalt histo-
rien til Ingun Myhrvold (56) fra Oppland. 
Ingun og mannen skulle avslutte årets 
fjelltur på Brimi Fjellstugu i Jotunheimen, 
men slik gikk det ikke. Ingun hadde med 
seg førerhund og ble stoppet av inne-
haveren, med beskjed om at det ikke var 
ønsket med førerhund. Saken har vakt 
stor medieoppmerksomhet, og stort 
engasjement i sosiale medier. Forbunds- 
leder Unn Ljøner Hagen stilte til debatt 
om saken på NRKs Dagsnytt 18. 

Søndag starter sendingen også kl. 08.55. 
Valget på nytt sentralstyre er tidfestet til 
kl. 14.15. 

Mandag starter dagen med konferansen «Ny 
teknologi – hvilken vei bærer det?» Radio Z 
sender fra kl. 08.40.

Radio Z hører du på 
www.blindeforbundet.no/radioz. 
Der finner du også detaljert sendeplan. 

Følg gjerne med på Facebook-siden 
facebook.com/radioz for løpende 
oppdateringer.

Hør Blindeforbundets landsmøte på Radio 

Her taler Arnt Holte i FN 13. juli, 2017.
Foto: Rune Bang

www.facebook.com/radioz
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Kamp om punktbøker til blinde 
elever i ungdomsskolen 
Tekst: Sverre Fuglerud

Tilrettelagte lærebøker til synshemmede elever i rett tid har vært en viktig sak i 
mange år. En undersøkelse for noen år tilbake viste at hele 80 prosent av elever 
som bruker punktskrift fikk lærebøker for sent. Situasjonen ble bedre etter opp-
merksomhet i media og på Stortinget, men i sommer har vi sett at flere får avslag.

Ola Gullstrand får nå syv av lærebøkene sine 
i punktskrift, ja kanskje alle åtte.

Best mulig læremidler er viktig for å sikre en 
god skolehverdag. I debatt i Stortinget 2. mai 
var synshemmede elevers situasjon tema. 
Alle partiene var da enige om at det må settes 
inn tiltak for å bedre situasjonen for syns-
hemmede elever. Avslag på punktbøker til 
elever i ungdomsskolen viser at det er lang vei 
fra politiske løfter til det som skjer i praksis.

For dette skoleåret har flere elever fått 
beskjed om at de ikke får de bøkene som er 
bestilt i punktskrift. Det er Statped, spesial- 
pedagogisk tjeneste, som tilrettelegger 
lærebøker i punktskrift. Ola Gullstrand 
begynner nå på ungdomsskolen. Før 
ferien fikk skolen hans beskjed om at ingen 
av de åtte lærebøkene de hadde bestilt i 
punktskrift ville bli levert, kun i elektronisk 
format. Etter flere oppslag gjennom 
sommeren i media har nå Statped snudd. 

Bygdøy allé 23  •  0262 Oslo  •  Tlf. 45 22 22 88  •  E-post: hav@havas.no  •  www.havas.no      

ER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) 
INTERESSANT FOR DEG?
Ta kontakt med en av HAV´s rådgivere i dag!

HAV BPA
Vi vil gi den enkelte tjenestemottaker en god og meningsfull hverdag. Alt vårt 
arbeid er basert på vår visjon om å skape en lettere hverdag med BPA. Vi legger 
stor vekt på at den enkelte tjenestemottaker selv bestemmer hvordan dagen 
skal være. Vi vet verdien av gode relasjoner til tjenestemottaker, ansatte og 
oppdragsgiver, som totalt sett gir deg ett bedre tilbud.

HAV AKTIV
Hav Aktiv er for deg som ønsker å være mer i aktivitet. Alt fra sit-ski, ski pigging, 
basket, syk ling etc. Vi gir veiledning ift. til aktivitet og opplæring.

HAV FUNKSJONSASSISTANSE
Ordningen med funksjonsassistent er et nytt brukerstyrt virkemiddel for 
funksjonshemmede arbeidstakere. Nødvendig assistanse skal sørge for at 
du kan få eller beholde ordinært arbeid.
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En vellykket kulturkollisjon
Tekst og foto: Elizabeth Sæhl Olsen

Møt et 
medlem
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– Moren min var ikke like begeistret. Hun er 
litt streng og for henne er jeg først og fremst 
en muslimsk jente. Det forventes at jeg skal   
følge min somaliske kultur, til tross for at jeg 
har vokst opp med noe annet. Min selvsten-
dighet var uvant for henne og jeg opplevde at 
hun var veldig beskyttende. Da jeg ble myndig 
fikk jeg mer frihet og ansvar, forteller Fatuma.

Hodepinen hadde en forklaring
Det var under skolegangen at synshemmin-
gen ble tydelig.
– Jeg slet med hodepine og i 2014 fikk jeg 
etterhvert diagnosen retinitis pigmentosa 
(RP), også kjent som kikkertsyn, sier Fatuma 
som nå ser svært lite.

Fatuma gjennomførte likevel skolegangen i 
Norge med toppkarakterer.
– Skolesystemet var annerledes, men fagene 
var ganske like, forteller Fatuma som har vært 
glad i skolearbeidet.

Det siste skoleåret har gått til ettårsstudium 
i pedagogikk, og fra høsten står sosialantro-
pologi på agendaen ved NTNU i Trondheim. 

Målbevisst organisasjonsmenneske
Da hun fikk visshet om at hun kunne bli blind, 
bestemte hun seg for å være føre var med å 
lære seg punktskrift. På samme tid ble hun 
valgt inn i sentralstyret for Blindeforbundets 
ungdom og lokalt i region Midt-Norge. 
– Jeg jobber mest med et prinsipprogram for 
å bedre offentlig kommunikasjon i Norge, 
ettersom tilbudet varierer fra fylke til fylke, 
forklarer hun.

I sommer reiste den engasjerte jenta til Island 
for å delta i et nordisk samarbeid mellom 
Norge, Island, Finland, Sverige og Danmark.
– Målet med turen for min del var å få organi-
sasjonserfaring, danne nettverk og dele erfa-
ringer med andre unge med synsnedsettelse, 
sier Fatuma målbevisst.

Som kvinne med en annen kulturbakgrunn 
og med synshemming på toppen, opplever 
Fatuma Abdi (22) kulturkrasj fra tid til annen. 

Som 14-åring kom Fatuma til Norge fra 
Somalia. Etter syv år i landet har hun bena 
godt plantet på norsk jord. Med sin bakgrunn 
fra to kulturer, velger hun det beste fra 
begge verdener, selv om det av og til utfordrer 
omgivelsene. Samtidig engasjerer hun 
seg politisk for å fremme synshemmede 
ungdommers interesser.

Norge ble en omveltning
Faren døde før Fatuma ble født og moren 
måtte flykte fra hjemlandet i 2006. Barn-
dommen ble tilbragt hos bestemor, hun gikk 
i privat skole, og lærte engelsk.
– Jeg hadde ingen annen i verden og ble sett 
på som en rar somalier som var enebarn. Det 
vanlige i Somalia er jo store søskengrupper, 
forteller Fatuma som nå studerer i Trondheim.

Da Fatuma kom til landet var det asyl hun 
søkte om. Fatuma og moren møttes igjen i 
Norge i 2010, og de måtte bli kjent på nytt. 
– Jeg var litt kjent med den vestlige kulturen 
fra før, ettersom jeg ble oppdratt av en beste-
mor som var født under koloniperioden i 
Somalia. Hos henne fikk jeg en frihet som 
barn. Ikke som gutta, men jeg slapp å bli giftet 
bort, noe som er vanlig i 13-14-årsalderen der 
jeg kom fra, forteller hun oss.

På Hvalstad asylmottak i Asker lærte hun 
seg norsk i rekordfart.
– Jeg lærte det norske språket gjennom 
lydbøker, og ved å snakke med de ansatte, 
sier Fatuma.

Selvstendighet til besvær
Fatuma hadde sine ungdomsår på Hamar. 
Hun trente taekwondo, og tok buss alene til 
trening. Hun ble også aktiv i Norges Blindefor-
bunds Ungdom hvor hun ble valgt inn i styret.
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Trådløst tastatur 
for iPad og iPhone
med ekstra store tydelige tegn. 
Sort på hvitt eller sort 
på gult. 

Daisy AS
Ultvetveien 21, 3512 Hønefoss
Tlf: 417 84 500   post@daisy.no

HMS-nr: 211661

Brukerstyrt 
personlig 
assistanse. 
Helt enkelt.

Human Care
Kontakt oss på tlf. 950 43 000

– vi kan hjelpe deg med BPA
human-care.no/bpa

digitalfabrikken.no/iStockphto.com

Blindeforbundet på Arendalsuka

Også i år var Blindeforbundet på Arendals- 
uka, arenaen for politiske treff. I to egne 
arrangementer satte Blindeforbundet fokus 
på teknologi for synshemmede og barn og 
syn. Arnt Holte ledet debatt på vegne av 
FFO som søker ny likestillingsminister etter 
valget. Vår forbundsleder Unn Ljøner Hagen 
benyttet anledningen til å ta en prat med 
dagens likestillingsminister Solveig Horne.

www.daisy.no
http://www.human-care.no/bpa/
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3 650 000,- ihus.no

Bolig til salgs på Majorstuen - Attraktiv
2-roms med solrik balkong i hyggelige
omgivelser v/Stensparken! Heis i bygget.
Leil. er forbeholdt blinde og svaksynte.

BRA / P.ROM 66/66m2

PRISANTYDNING 3 650 000,-
EIERFORM Borettslag
ADRESSE Sporveisgata 8 A

SE ANNONSEN PÅ FINN.NO,
FINNKODE: 101641537

KONTAKT MEGLER FOR
UTFYLLENDE INFORMASJON.

PRESENTERES AV MIKAEL MENTI,
MEGLER MNEF, TLF. 92 80 62 46.

OSLO

https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=101641537&fks=101641537
www.ihus.no
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Tilrettelegging for valgdeltagelse
Tekst: May Britt Haug | Foto: Bård Solvik

Mandag 11. september er det igjen klart for å gå til 
valgurnen. Stortingsvalget 2017 står for tur, men hva 
kan du som synshemmet forvente av tilrettelegging?

Valgkort
Valgkortet skal gi deg informasjon om hvor 
du kan stemme og hvordan. Informasjonen 
som står på kortet finner du også på 
valg.no. Du trenger ikke ta med kortet når 
du skal stemme, men du må for all del ikke 
glemme legitimasjon. 

Transport
Kommunene har ansvaret for å legge til rette 
for valgdeltagelse og flere bistår derfor med 
transport. Kontakt kommunen for å få hjelp 
med transport. Det er også mulig å stemme 
hjemme. 

– Det grunnleggende prinsippet er at valg-
lokalene skal være tilgjengelig. Du skal kunne
få hjelp til å komme deg dit og det skal være
tilrettelagt slik at du klarer deg inne i lokalet,
forteller Kristina Jørgensen, kommunika-
sjonssjef i Valgdirektoratet.

Stemmesedler
Stemmeseddelen er et A4-ark som brettes 
til A5. Yttersiden har en sterk oransje farge. 
Partiets navn skal vende inn, slik at ingen 
kan se hvilket parti du stemmer på. 

Det er også laget en stemmeseddel med 
punktskrift og noe større skrift. Her er 
partiene listet opp alfabetisk. Det er risset 
opp en rute foran partiets navn hvor du 
setter et kryss. Det følger med en veiledning 
i punktskrift og storskrift.  

OBS! Viktig! Kommentar til feil i forrige 
Synspunkt. Stemmeseddel med punktskrift 
på kan benyttes på selve valgdagen i tillegg 
til forhåndsstemmingen. Valgdirektoratet 
anbefaler kommunene at stemmesedler 
i punktskrift er tilgjengelige på sleve valg-
dagen, men det er ingen garanti. Men ikke 
vær redd for å be om dem!

Forhåndsstemme
Forhåndsstemmingen startet 10. august. 
Kontakt kommunen din om hvor det er 
mulig å avgi forhåndsstemme. Du kan for-
håndsstemme i andre kommuner enn der 
du bor, også i andre land. Forhåndsstemme-
givningen avsluttes fredag 8. september. Har 
du forhåndsstemt, kan du ikke stemme en 
gang til på selve valgdagen.



13

Tilrettelegging for valgdeltagelse
Tekst: May Britt Haug | Foto: Bård Solvik

Valgavlukket
Selve valglokalet skal være universelt ut-
formet slik at alle skal benytte seg av det.
Valgdirektoratet anbefaler at selve avlukket 
skal ha godt lys, bordplater i to høyder og 
informasjon i storskrift, punktskrift og 
illustrasjoner om hvordan du skal stemme.
Kassettene hvor stemmesedlene ligger skal 
du finne foran deg. Partiets navn i svartskrift 
og punktskrift skal stå foran på kassetten. 

Ved behov for hjelp
Valgfunksjonærene i valglokalet skal hjelpe 
deg om du har behov for praktisk hjelp.

Videre sier valglovens § 9-5, femte ledd: 
Velger som har behov for det, kan selv be 
stemmestyret om å få nødvendig hjelp 
ved stemmegivningen. Velger med alvorlig 
psykisk eller fysisk funksjonshemning kan 
selv peke ut en ekstra hjelper blant de per-
soner som er til stede i valglokalet. Stemme-
styret skal gjøre hjelperen oppmerksom på 
at vedkommende har taushetsplikt.

Bruk 
stemmeretten 

din, legg 
stemmeseddelen 

i valgurnen.
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Valg er gøy!
AV: Unn Ljøner Hagen, leder i Norges Blindeforbund

Stortingsvalget nærmer seg, og 
med det valgkampen, debattene og 
valgløftene. Jeg er opptatt av valg, 
her har borgerne en mulighet til å 
mene noe, og påvirke et utfall. Alle 
stemmer er like verdifulle. 

Blindeforbundet er opptatt av den 
politiske dagsorden. Synshemmedes 
levekår, synshemmede barns vilkår i 
skolen, muligheter for jobb og økono-
misk selvstendighet er viktige politiske 
temaer vi gjerne diskuterer i en valgkamp. 
Informasjonsavdelingen har intervjuet 
partilederne om våre hjertesaker; om 
transporttilbudet til funksjonshemmede, 
opplæring i ny teknologi, brukerstyrt 
personlig assistanse og synsrehabilitering! 
Dette skal jeg spørre mine lokale 
politikere om også når de står på stand 
foran butikken i kommunen min.

En viktig ting når vi nå går til valgurnene, 
er tilgjengelighet i stemmelokalet. Blinde 
og svaksynte skal ha mulighet til å bruke 
stemmeretten sin på en selvstendig måte 
og stemmesedler skal være lesbare for 
alle. Ved å påse at dette stemmer også i 
ditt valglokale, er vi med på å jobbe frem 
våre politiske rettigheter i et moderne 
demokrati. Gå derfor ut og bruk stemme-
retten din!

Hva mener 
det politiske 
Norge om 
Blindeforbundets 
kjernesaker?
Tekst: Vegard Valestrand og May Britt Haug

I anledning årets stortingsvalg 
har vi intervjuet partilederne for 
de ni største partiene i Norge 
om spørsmål som har betydning 
for landets blinde og svaksynte. 

På de neste sidene svarer 
partilederne på spørsmål om 
TT (transporttjenesten), 
rehabilitering, BPA (brukerstyrt 
personlig assistanse) og syns-
hemmede barns skolehverdag. 
Vi stilte partilederne en rekke 
spørsmål, men alle får ikke plass 
her. Hør intervjuene i sin helhet 
på Radio Z og Spor 2!
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Partileder og statsminister: Erna Solberg

Nøkkelord om partiet: Verdikonservativt 
grunnsyn. «Forandre for å bevare».

Støtter partiet en nasjonal TT-ordning? Hvor 
raskt vil den være på plass for hele landet?
Vi skal satse mer på TT, og gjør det allerede 
ved å utvide ordningen med flere fylker i år. 
Men jeg kan ikke love et tidspunkt for når 
TT vil være på plass over hele landet.

Hvordan vil dere sikre at alle som trenger 
synsrehabilitering faktisk får det, herunder 
opprettelse av synsregister?
Jeg tror helse- og omsorgsministeren har 
sagt at det er viktig å få til disse registrene 
for å følge opp den faglige utviklingen. I 
utgangspunktet skal alle som mister synet 
få rehabilitering. Og nøkkelen til det, er å ha 
et register.

Vil dere gå inn for at retten til BPA gis 
uavhengig av timetall, evt. hvilke timetall 
vil dere sette som grense?
Vi har ikke sagt at alle skal ha rett til BPA. 
Vi har satt en timegrense. Det er dem med 
sterkest behov som vi har ment det er viktig 
å gi til, og det er 20 timer som er grensen. 
Kommunene bør kunne si at det er fornuftig 
å ha BPA for de med mindre behov, og kom-
munene bør se på det som en naturlig ting.

2 av 3 synshemmede har opplevd å bli 
mobbet i skolen. 60 prosent oppgir at 
undervisningen ikke er tilrettelagt i ett 
eller flere fag. 40 prosent av ungdommene 
har fått fritak i ett eller flere fag. En stor 
andel synshemmede elver har opplevd å 
få tilrettelagte skolebøker for sent. 
Hvordan vil dere sikre at mobbing ikke 
skjer? Vil dere sikre at synshemmede får 
en tilrettelagt skolehverdag? 
På dette punktet er vi for dårlig nå. Jeg 
visste faktisk ikke at tallene var så høye. 
Vi må gjøre flere bøker og faglitteratur 
tilgjengelig for synshemmede. Enten på 
lydbøker eller gjennom talesyntese eller 
andre hjelpemidler.

Høyre
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
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Partileder: Audun Lysbakken

Nøkkelord om partiet: Fordelingspartiet: 
mer solidaritet, mer velferd, mindre ulikheter.

Støtter partiet en nasjonal TT-ordning? Hvor 
raskt vil den være på plass for hele landet?
SV støtter en nasjonal transportordning, og 
ser gjerne at tempoet øker. Dette handler om 
demokrati, og å ta alle krefter i bruk. Det er et 
gode for samfunnet, som for synshemmede. 
Men det er vanskelig å si noe nøyaktig om 
når den vil være på plass.

Hvordan vil dere sikre at alle som trenger 
synsrehabilitering faktisk får det, herunder 
opprettelse av synsregister?
SV er enig med Blindeforbundet i at helseve-
senet må henvise pasienter videre. I vårt pro-
gram trekker vi frem nasjonalt ansvar med 
lavere egenandeler. Og SV støtter opprettelse 
av synsregister for å få oversikt over behovet.

Vil dere gå inn for at retten til BPA gis 
uavhengig av timetall, evt. hvilke timetall 
vil dere sette som grense?
Timegrensen må være basert på en feiltolk-
ning av hva BPA egentlig er. BPA er en frihets-
ordning slik jeg ser det, en ordning som skal 
sørge for at folk har makt over eget liv og 
egen hverdag. Vi må se på om det er nødven-
dig å endre lov eller regelverk for å sikre at 
BPA fungerer i tråd med de prinsippene som 
Stortinget har lagt til grunn.

2 av 3 synshemmede har opplevd å bli 
mobbet i skolen. 60 prosent oppgir at 
undervisningen ikke er tilrettelagt i ett 
eller flere fag. 40 prosent av ungdommene 
har fått fritak i ett eller flere fag. En stor 
andel synshemmede elver har opplevd å 
få tilrettelagte skolebøker for sent. 
Hvordan vil dere sikre at mobbing ikke 
skjer? Vil dere sikre at synshemmede får 
en tilrettelagt skolehverdag? 
Regjeringen har ikke kommet med det 
løftet som trengs mot mobbing. De har 
for eksempel ikke fulgt rådet de fikk om 
å innføre et uavhengig klageorgan. Når 
det gjelder forsinket skolemateriell er det 
uakseptabelt, og noe myndighetene må 
påse at faktisk kommer i tide.

SV – Sosialistisk Venstreparti
Foto: Åsmund Holien Mo
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Partileder: Una Bastholm

Nøkkelord om partiet: Del av en grønn 
europeisk bevegelse. Fokus på klima, miljø 
og mangfold.

Støtter partiet en nasjonal TT-ordning? Hvor 
raskt vil den være på plass for hele landet?
Vi støtter en nasjonal TT-ordning. For MDG 
er det viktig med kollektivtrafikk, og at 
transportmidlene er universelt utformet. 
Men vi skjønner også at det er mange som 
ikke kan ta bussen, og da er TT viktig. Det er 
imidlertid vanskelig å spå når en nasjonal 
ordning vil være på plass.

Hvordan vil dere sikre at alle som trenger 
synsrehabilitering faktisk får det, herunder 
opprettelse av synsregister?
Det trengs mer penger, opplæring av 
kommuneansatte og fokus fra nasjonal 
ledelse for å bedre rehabiliteringstilbudet 
i Norge. Jeg finner ingen argumenter som 

taler imot et synsregister. Siden vi ikke 
sitter i helsekomiteen på Stortinget har 
vi ikke rukket å ta stilling til den saken 
enn så lenge, men håper å komme inn i 
komiteen etter valget.

Vil dere gå inn for at retten til BPA gis 
uavhengig av timetall, evt. hvilke timetall 
vil dere sette som grense?
Jeg tror det er dumt å rettighetsfeste, fordi 
det er dumt å love noe hvis ikke ressursene er 
der og det binder også kommunene veldig. 
Det MDG vil er å gi kommunene mer penger 
totalt. Så må kommunene gjøre en vurdering 
av hvem som trenger BPA. 

2 av 3 synshemmede har opplevd å bli 
mobbet i skolen. 60 prosent oppgir at 
undervisningen ikke er tilrettelagt i ett 
eller flere fag. 40 prosent av ungdommene 
har fått fritak i ett eller flere fag. En stor 
andel synshemmede elver har opplevd å 
få tilrettelagte skolebøker for sent. 
Hvordan vil dere sikre at mobbing ikke 
skjer? Vil dere sikre at synshemmede får 
en tilrettelagt skolehverdag? 
Vi må flytte fokuset fra mobber til offer. Barn 
bør læres opp til å gå bort til mobbeofferet 
og snakke med han. Og så trengs det modige 
voksne i klasserommet. Hva gjelder fritak, 
må det mer kompetanse til fra lærernes 
side og gjøre undervisningsmateriellet 
mer tilgjengelig. 

MDG – Miljøpartiet De Grønne
Foto: Thomas Ekström
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Partileder: Jonas Gahr Støre

Nøkkelord om partiet: Alle skal med. Små 
forskjeller. Et forent samfunn får til mye.

Støtter partiet en nasjonal TT-ordning? Hvor 
raskt vil den være på plass for hele landet?
Vi støtter en slik ordning. Da vi satte i gang 
TT i de fire første fylkene under den rød-
grønne regjeringen var tanken at den skulle 
gjelde hele landet på sikt. Vinner vi valget 
skal vi prioritere dette, og jeg mener dette 
må komme på plass før 2025.

Hvordan vil dere sikre at alle som trenger 
synsrehabilitering faktisk får det, herunder 
opprettelse av synsregister?
Vi vil vurdere å innføre et synsregister. Men 
det initiativet må komme fra fagmiljøene 
selv. Når det gjelder rehabilitering generelt 
er det viktig å dra nytte av kunnskapene til 
Blindeforbundet, optikere og andre som kan 
avlaste primærhelsetjenesten. 

Vil dere gå inn for at retten til BPA gis 
uavhengig av timetall, evt. hvilke timetall 
vil dere sette som grense?
Vi venter på en evaluering av hvordan 
BPA-ordningen fungerer før vi tar det videre. 
Det er klart at det er en viktig ordning 
som angår mange tusen liv. Men jeg vil se 
evalueringen som regjeringen har lovet at 
skal komme, før vi tar de neste skrittene.

2 av 3 synshemmede har opplevd å bli 
mobbet i skolen. 60 prosent oppgir at 
undervisningen ikke er tilrettelagt i ett 
eller flere fag. 40 prosent av ungdommene 
har fått fritak i ett eller flere fag. En stor 
andel synshemmede elver har opplevd å 
få tilrettelagte skolebøker for sent. 
Hvordan vil dere sikre at mobbing ikke 
skjer? Vil dere sikre at synshemmede får 
en tilrettelagt skolehverdag? 
Vi vil ha beredskapsteam i alle kommuner 
som kan rykke ut til de skolene der det blir 
rapportert om mobbing. Vi må støtte de 
organisasjonene som forebygger mobbing, 
og så må lærerne få mer kompetanse til å 
forhindre mobbing. Når det gjelder fritak fra 
timene så må skolemateriellet som trengs 
gjøres mer tilgjengelig. Det må alle de 
involverte være bevisst på, fra statsråden 
og hele veien ned til rektorene og lærerne.

Ap – Arbeiderpartiet 
Foto: Arbeiderpartiet
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Partileder: Trine Skei Grande

Nøkkelord om partiet: Norges eldste parti. 
Liberalt. Frie mennesker, sterke fellesskap.  

Støtter partiet en nasjonal TT-ordning? Hvor 
raskt vil den være på plass for hele landet?
Jeg tror vi kan få på plass den ordningen 
når evalueringen av dagens prøveordning 
er gjort. Med andre ord håper jeg vi har 
en nasjonal TT-ordning i løpet av neste 
stortingsperiode.

Hvordan vil dere sikre at alle som trenger 
synsrehabilitering faktisk får det, herunder 
opprettelse av synsregister?
Vi har ikke noe i partiprogrammet vårt om 
synsregister, men vi har hørt Blindeforbundet 
snakke mye om det og det er noe vi må ta 
stilling til. For meg er all rehabilitering viktig, 
fordi det handler om å ta styring over sitt 
eget liv. 

Vil dere gå inn for at retten til BPA gis 
uavhengig av timetall, evt. hvilke timetall 
vil dere sette som grense?
BPA er det første vi ble enige med regjerings-
partiene om da vi forhandlet etter forrige 
stortingsvalg. Venstre ser at det er helt 
nødvendig å bygge ut ordningen, så det 
kommer vi til å kjempe for. Vi må styrke 
ordningen med penger, og i tillegg er vi av-
hengig av at Blindeforbundet sier ifra de 
gangene kommunene ikke gjør jobben sin.

2 av 3 synshemmede har opplevd å bli 
mobbet i skolen. 60 prosent oppgir at 
undervisningen ikke er tilrettelagt i ett 
eller flere fag. 40 prosent av ungdommene 
har fått fritak i ett eller flere fag. En stor 
andel synshemmede elver har opplevd å 
få tilrettelagte skolebøker for sent. 
Hvordan vil dere sikre at mobbing ikke 
skjer? Vil dere sikre at synshemmede får 
en tilrettelagt skolehverdag?  
Vi må ha lærere som har autoritet. Det gir en 
ro og sikkerhet i klasserommet som merkes 
veldig tydelig. Antallet som får fritak er altfor 
høyt. Man bruker de ufaglærte lærerne på 
elever som trenger tettest oppfølging, når 
det er nettopp de som har behov for de beste 
lærerne. Man burde betale lærerne ekstra 
for å skaffe seg ekstrakompetanse som gjør 
han bedre rusta til å ha en synshemmet elev i 
klassen for eksempel.

Venstre 
Foto: Mona Lindseth
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Partileder: Bjørnar Moxnes

Nøkkelord om partiet: sosialistisk, sterke 
felles offentlige velferdstjenester, ønsker 
ikke privatisering.

Støtter partiet en nasjonal TT-ordning? Hvor 
raskt vil den være på plass for hele landet?
Rødt støtter en nasjonal TT-ordning, uten 
egenandeler. Men vi kan ikke si noe sikkert 
om når det eventuelt vil være på plass.

Hvordan vil dere sikre at alle som trenger 
synsrehabilitering faktisk får det, herunder 
opprettelse av synsregister?
Rødt har ikke tatt stilling til verken henvis-
ningsrutiner eller synsregister. Vi ønsker 
mer informasjon fra Blindeforbundet på 
disse punktene. Det som er sikkert er at 
kommuneøkonomien må styrkes for å sikre 
at rettigheten til rehabilitering blir innfridd. 

Vil dere gå inn for at retten til BPA gis 
uavhengig av timetall, evt. hvilke timetall 
vil dere sette som grense?
Rødt mener at BPA-ordningen er nødvendig 
for at funksjonshemmede skal få den hjelpen 
de trenger. De som styrer i kommunen må få 
en forståelse for hvor viktig dette er. Det er 
nok lurt med et tettere samarbeid mellom 
politisk ledelse og brukerorganisasjonene, 
slik at man får større innsikt.

2 av 3 synshemmede har opplevd å bli 
mobbet i skolen. 60 prosent oppgir at 
undervisningen ikke er tilrettelagt i ett 
eller flere fag. 40 prosent av ungdommene 
har fått fritak i ett eller flere fag. En stor 
andel synshemmede elver har opplevd å 
få tilrettelagte skolebøker for sent. 
Hvordan vil dere sikre at mobbing ikke 
skjer? Vil dere sikre at synshemmede får 
en tilrettelagt skolehverdag? 
Rødt vil være med å sikre retten til utdanning 
for alle, et helt grunnleggende prinsipp for 
oss. Skolen, skolebøkene og studielitteratur 
må gjøres tilgjengelig. Når det gjelder mob-
bing er det vanskelig å peke på én faktor, 
men vi tror det er lurt å ha få elever i klassene 
så læreren får bedre oversikt. Og at det er en 
god helsesøstertjeneste på skolen. 

Rødt 
Foto: Andre Løyning
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Partileder og finansminister: Siv Jensen

Nøkkelord om partiet: Vil løse utfordringer 
for vanlige folk. 

Støtter partiet en nasjonal TT-ordning? Hvor 
raskt vil den være på plass for hele landet?
Vi har programfestet at vi vil ha en nasjonal 
ordning. Vi har satt av penger til å utvide 
til flere fylker, men hvor fort det kommer 
på plass over hele landet avhenger av bud-
sjettene framover.

Hvordan vil dere sikre at alle som trenger 
synsrehabilitering faktisk får det, herunder 
opprettelse av synsregister?
Regjeringen gir penger til sykehusene, og 
så er det sykehusene selv som må fordele 
pengene på alle oppgavene de har. Men 
det at det allerede er på plass et samarbeid 
mellom Blindeforbundet og Oslo Universi-
tetssykehus vitner jo om at dette er viktig. 

Vil dere gå inn for at retten til BPA gis 
uavhengig av timetall, evt. hvilke timetall 
vil dere sette som grense?
Det varierer litt fra kommune til kommune i 
hvor stor grad de følger opp det som er Stor-
tingets intensjon med BPA. For å fjerne tvil og 
usikkerhet vil Frp forskriftsfeste retningslin-
jene. Og så er det viktig at Blindeforbundet 
melder fra når det ikke fungerer som det skal.

2 av 3 synshemmede har opplevd å bli 
mobbet i skolen. 60 prosent oppgir at 
undervisningen ikke er tilrettelagt i ett 
eller flere fag. 40 prosent av ungdommene 
har fått fritak i ett eller flere fag. En stor 
andel synshemmede elver har opplevd å 
få tilrettelagte skolebøker for sent. 
Hvordan vil dere sikre at mobbing ikke 
skjer? Vil dere sikre at synshemmede får 
en tilrettelagt skolehverdag?  
Kunnskapsdepartementet har satt ned en 
ekspertgruppe som skal se på dette med 
særskilt tilrettelegging. For det er jo ikke 
meningen at man skal søke fritak når det ikke 
er behov for det. Når det gjelder å forhindre 
mobbing har vi hevet kompetansen i skolen, 
gitt bedre støtte og veiledning til mobbe-
ofrene og familiene deres og vi har fått på 
plass et enklere regelverk som skal gi elevene 
et sikkerhetsnett også utenfor skolen.

Frp – Fremskrittspartiet  
Foto: Ilja C. Hendel
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Partileder: Trygve Slagsvold Vedum

Nøkkelord om partiet: Opptatt av å se hele 
Norge. Motstander av sentralisering. 

Støtter partiet en nasjonal TT-ordning? Hvor 
raskt vil den være på plass for hele landet?
Vi ønsker å styrke TT-ordningen. Vi startet 
ordningen i de første fire fylkene da vi satt i 
den rødgrønne regjeringen. For vårt alterna-
tive budsjett i 2017 doblet vi midlene, og sa vi 
skulle ha en opptrapping over de neste fem 
årene for å gjøre ordningen landsdekkende. 

Hvordan vil dere sikre at alle som trenger 
synsrehabilitering faktisk får det, herunder 
opprettelse av synsregister?
Vi er positive til å opprette et synsregister. I 
tillegg har vi prioritert midler til rehabilite-
ringskontakter, og en opptrappingsplan av 
finansiering av både habilitering og rehabili-
tering. Og så mener vi at det skal henvises til 
synsrehabilitering, og det må fastlegene og 
sykehusene få beskjed om.

Vil dere gå inn for at retten til BPA gis 
uavhengig av timetall, evt. hvilke timetall 
vil dere sette som grense?
Det bør være en individuell vurdering av 
brukernes behov og ønske som skal ligge til 
grunn, og ikke et fastsatt timetall. Det kan 
hende at de som behandler BPA-søknadene 
ofte blir litt firkanta og gir avslag, men da er 
det statens oppgave å motivere dem til å se 
hver søknad individuelt. 

2 av 3 synshemmede har opplevd å bli 
mobbet i skolen. 60 prosent oppgir at 
undervisningen ikke er tilrettelagt i ett 
eller flere fag. 40 prosent av ungdommene 
har fått fritak i ett eller flere fag. En stor 
andel synshemmede elver har opplevd å 
få tilrettelagte skolebøker for sent. 
Hvordan vil dere sikre at mobbing ikke 
skjer? Vil dere sikre at synshemmede får 
en tilrettelagt skolehverdag?  
Sp vil innføre mobbeombud, men til syvende  
og sist er det holdningen til rektorene, 
lærerne og foreldrene som er avgjørende. 
For å unngå mye fritak må vi må sørge 
for å tilrettelegge undervisningen med 
hjelpemidler, og at lærerne blir fortrolige 
med hjelpemidlene så det ikke blir en 
barriere for dem i klasserommet.

Sp – Senterpartiet 
Foto: Ragne B. Lysaker
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Partileder: Knut Arild Hareide

Nøkkelord om partiet: Bygget på kristne 
verdier. Mener samfunnet skal være 
tilgjengelig for alle. 

Støtter partiet en nasjonal TT-ordning? Hvor 
raskt vil den være på plass for hele landet?
Denne ordningen må på plass i hele landet. 
Jeg kan ikke garantere for akkurat når, men 
hvis Krf får bestemme skal det skje så fort 
som mulig.

Hvordan vil dere sikre at alle som trenger 
synsrehabilitering faktisk får det, herunder 
opprettelse av synsregister?
Vi vil vurdere et register, men lurer på om 
det kan være andre virkemidler som er like 
effektive. Vi har vært tilhengere av en na-
sjonal opptrappingsplan for rehabilitering. 
Dette er et av områdene der regjeringen 
ikke har levert godt nok, så Krf vil prioritere 
dette dersom vi får innflytelse i neste 
stortingsperiode.

Vil dere gå inn for at retten til BPA gis 
uavhengig av timetall, evt. hvilke timetall 
vil dere sette som grense?
BPA er en veldig viktig ordning som vi var 
med på å rettighetsfeste fordi vi tror på det. 
Men før vi tar stilling til hvem det er som 
har krav på det vil Krf se på evalueringen 
av BPA-ordningen som skal komme fra 
fagfolkene. 

2 av 3 synshemmede har opplevd å bli 
mobbet i skolen. 60 prosent oppgir at 
undervisningen ikke er tilrettelagt i ett 
eller flere fag. 40 prosent av ungdommene 
har fått fritak i ett eller flere fag. En stor 
andel synshemmede elver har opplevd å 
få tilrettelagte skolebøker for sent. 
Hvordan vil dere sikre at mobbing ikke 
skjer? Vil dere sikre at synshemmede får 
en tilrettelagt skolehverdag? 
Krf ønsker et mobbeombud i alle fylker. 
Lærere som får synshemmede elver må 
også bevisstgjøres og forstå risikoen for 
mobbing så de er bevisste på det fra 
første skoledag. Når det gjelder fritak tror 
Krf løsningen er flere lærere. På den måten 
får synshemmede elever den støtten 
og assistansen de trenger for å delta i 
klasserommet.

Krf – Kristelig Folkeparti  
Foto: Agnete Brun
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Norge er ikke nødvendigvis  
best i klassen
Tekst: Cathrine Thue og Kristin Kjæret, Internasjonal avdeling | Foto: Det nepalske blindeforbundet 

Norges Blindeforbund samarbeider med en rekke organisasjoner av synshemmede 
i Asia og Afrika. I forbindelse med Stortingsvalget ble vi nysgjerrige på andre lands 
valgsystemer og synshemmedes stemmerett.

Vi kontaktet blindeforbundene i Angola og 
Nepal der det er valg i år. Ikke helt overras-
kende får vi høre om et felles krav: Det må 
innføres elektroniske valgsystemer! Blinde 
har i dag ikke mulighet til å avgi sin stemme  
hemmelig. Man risikerer også at deres 
stemmeseddel går til et annet parti enn de 
selv har valgt.

Får velge medhjelper selv
I både Angola og Nepal kan blinde ha med 
seg en selvvalgt ledsager i stemmeavlukket. 
Stemmesedlene er ikke tilgjengelig i punkt-
skrift eller i stor skrift. I Angola har politi-
kerne lovet å innføre nye tekniske løsninger 
innen 2022. Vil blinde i Angola oppleve 
hemmelige valg før blinde i Norge? Både 
Det nepalske og Det angolanske blinde-
forbundet forteller om fremskritt for blindes 
valgrettigheter. Nå blir funksjonshemmede 
prioritert i valgkøen slik at de slipper å vente 
i timevis.

For første gang på 20 år gjennomførte 
Nepal lokalvalg i mai. Det har vært stor 
entusiasme rundt dette valget som er det 
første etter at Nepal vedtok sin nye grunn-
lov i fjor. Det nepalske blindeforbundet har 
jobbet aktivt for at blinde og svaksynte 
inkluderes på lik linje med andre. 

– Å stemme ved dette valget var en god 
erfaring. Funksjonærene behandlet meg 
likt som alle andre. Likevel, et elektronisk 
valgsystem ville vært bedre, selv ikke min 
ledsager bør vite hva jeg stemmer, sier Rupa 
Rani Rai, som er blind.

Rupa Rani Rai bruker her sin stemmerett 
ved Nepals første lokalvalg på 20 år. Det var 
en nyttig erfaring for henne.
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Husk at Radio Z har 
partilederutspørringer

Valgavisen Klar Tale

Det er Radio Z som har intervjuet 
partilederne fra de ni største partiene. 
Fra 22. august har du kunnet høre disse 
intervjuene i Z Ni (kl. 9-10). Intervjuene 
sendes i sin helhet fredag 8. september 
fra kl. 10. Radio Z hører du på 
www.blindeforbundet.no/radioz

Også dette valgåret får du Valgavisen 
Klar Tale.

Du kan lese reportasjer om saker i valget 
som er aktuelle for deg. Du får en kortfattet 
partioversikt, samt forklaringer på ord og 
begreper brukt i valget. De vil også vise 
deg hvordan og hvorfor du skal bruke din 
stemme. Utgivelsesdato er 31. august.

Avisen er tilgjengelig elektronisk (PDF). Den 
er gratis. Bestill via klartale.no innen 14. 
august kl. 12. Medlemmer i Blindeforbundet 
som har registret sin e-post vil få Valgavisen 
Klar Tale tilsendt i tekstutgave.

Lydutgaven blir lagt ut som podcast via 
klartale.no, men også distribuert på 
Lydavisa til Norges Blindeforbund i uke 35. 
Som enkeltperson må en være abonnent 
for å få valgavisen i papirformat.

Du kan også høre Valgavisen Klar Tale 
på Radio Z fredag 1. september kl. 10 og 
søndag 3. september kl. 12. Radio Z hører 
du på www.blindeforbundet.no/radioz

Viktig med kunnskap
Kunnskap om valg er viktig både for vel-
gerne og valgfunksjonærene. For flere 
synshemmede ble reglene rundt ledsager 
et tema for diskusjon i møte med valg-
funksjonærene. Ikke alle opplevde valg-
dagen i mai i Nepal som tilrettelagt. Ikke 
ukjente problemstillinger i Norge heller 
dette. 

Dulal, som er blind, ble møtt av funksjo-
nærer som nektet han å avlegge stemme 
da han ble ledsaget av personen han stolte 
på. Han fikk beskjed om at ledsageren 
måtte være et familiemedlem. På valgkurset 
hadde han derimot lært om blindes rett til 
å bli ledsaget av et familiemedlem eller en 
ledsager man har tillit til. Han protesterte 
og etter fire timers venting fikk han avgi 
stemme. Valget ble en påminnelse om at 
han som blind ikke har de samme rettig-
hetene som andre.
– Det er ille nok at noen andre ser hva jeg 
stemmer, men det er bedre at det er en 
fortrolig venn, enn min bror som støtter 
et annet parti. Jeg følte meg dårlig be-
handlet, men jeg fikk rett til slutt, forteller 
Dulal. – Det var en stor seier!

Amrita Singali fikk beskjed om at en funk-
sjonær måtte bistå henne og at hun ikke 
kunne ledsages av sin søster. Amrita var i 
valglokalene sammen med to andre blinde 
og sammen diskuterte de sine rettigheter 
med funksjonærene.
– En stund følte jeg meg hjelpeløs og trist, 
forteller hun.

Situasjonen ble oppklart etter at andre 
stemmegivere og medieansatte støttet 
dem i deres krav.

https://www.blindeforbundet.no/tilbud-kurs-og-arrangementer/radio-z
www,klartale,no
https://www.blindeforbundet.no/tilbud-kurs-og-arrangementer/radio-z
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EIES AV NORGES BLINDEFORBUND

ReadEasy Move - en lesemaskin som har alt

        ReadEasy Move

• Tar bilde av tekst og leser den 
høyt

• Super-enkel å betjene
• Ny, meget god norsk tale
• Gode taktile knapper                           
• Kan kobles til skjerm for LeseTV 

funksjon
• Utrolig rask og nøyaktig

           www.adaptor.no

Vi hjelper øynene dine!

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
BPA i Aleris - frihet til å leve ditt liv!

Velkommen til en BPA-samtale med oss i Aleris!
bpa@aleris.no  
Tlf: 974 80 800 
www.aleris.no/bpa

Aleris har solid erfaring fra å skreddersy BPA-ordninger i 
nær dialog med kommunene og BPA-mottakerne. Vårt 
mål er å gi deg som er funksjonshemmet mulighet til et 
selvstendig liv.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) gir deg som er 
funksjonshemmet mulighet til et selvstendig liv hjemme 
hos deg selv (utenfor institusjon), økt mulighet til å delta 
i samfunnsliv, kulturtilbud, jobb eller studier, og avlaster 
familie og pårørende. En god BPA-ordning kan bety 
enormt mye for den det gjelder.

https://www.aleris.no/bpa/
https://www.adaptor.no
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http://vitale.as
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Kurs og aktiviteter 4. kvartal
Rehabiliteringskurs 
02.10. - 13.10. 2. påbyggingskurs Hurdal
12.10. - 15.10. Introduksjonskurs Hurdal
12.10. - 25.10. Grunnkurs Evenes 
16.10. - 27.10. Grunnkurs Hurdal
30.10. - 10.11. 1. påbyggingskurs Hurdal
30.10. - 10.11. Grunnkurs Solvik 
02.11. - 15.11. 2. påbyggingskurs Evenes 
06.11. - 17.11. 2. påbyggingskurs Hurdal
13.11. - 24.11. 2. påbyggingskurs Solvik 
16.11. - 19.11. Introduksjonskurs Hurdal
16.11. - 19.11. Introduksjonskurs Evenes 
27.11. - 08.12. Grunnkurs Hurdal
14.12. - 17.12. Introduksjonskurs Hurdal
Rehabiliteringskurs for personer i yrkesaktiv alder
28.09. - 01.10. Introduksjonskurs Hurdal
13.11. - 17.11. Kartlegging Hurdal
20.11. - 24.11. Påbygg B Hurdal
07.12. - 10.12. Introduksjonskurs Hurdal
Temakurs IKT
02.10. - 06.10. Temakurs IKT Hurdal
16.10. - 20.10. Temakurs IKT Hurdal
06.11. - 10.11. Temakurs IKT Hurdal
27.11. - 01.12. Temakurs IKT Hurdal
11.12. - 15.12. Temakurs IKT Hurdal
Temakurs hørsel 
20.11. - 24.11. Temakurs hørsel Hurdal
Temakurs IKT og hjelpemidler
28.09. - 03.10. Temakurs IKT og hjelpemidler Evenes 
23.10. - 27.10. IKT og digitale hjelpemidler (Data) Solvik 
04.12. - 08.12. IKT og digitale hjelpemidler (Iphone) Solvik 
12.12. - 17.12. Temakurs IKT og hjelpemidler Evenes 
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Temakurs varig tilrettelagt arbeid (VTA)
27.11. - 7.12. Temakurs Hurdal
Temakurs hjernerelaterte synsvansker
25.09. - 06.10. Påbygging Hurdal
23.10. - 27.10. Kartlegging Hurdal
06.11. - 17.11. Påbygging Hurdal
20.11. - 01.12. Påbygging Hurdal
11.12. - 15.12. Kartlegging Hurdal
Nedsatt syn og hørsel 
09.10. - 20.10. 1. påbygg syn og hørsel Solvik 
Familien i fokus
05.10. - 10.10. Temakurs familie Evenes
27.10. - 29.10. Foreldrekurs Hurdal
22.11. - 27.11. Temakurs familie Evenes
Arbeidsliv
02.11. - 05.11. Karriereverksted Hurdal
Førerhundskolen
06.11. - 24.11. Samtreningskurs Hurdal
Habiliteringskurs
01.10. - 05.10. Aktiv høst for barn og unge Solvik
05.10. - 08.10. Trening og trivsel for førerhund og bruker Solvik
09.10. - 13.10. Ut på tur Hurdal
14.09. - 27.09. Mestringslykke Evenes 
20.10. - 22.10. Temahelg for kvinner Solvik
27.10. - 29.10. Temahelg for menn Solvik
10.11. - 12.11. Trimhelg Solvik
13.11. - 17.11. Voksenopplæringskurs Hurdal
27.11. - 03.12. Førjulskurs – skikk og bruk, mat og drikke, sang 

og musikk 
Solvik

28.11. - 11.12. Mestringslykke Evenes 
08.12. - 10.12. Familiehelg med juleverksted Solvik
Aktiviteter barn og unge
01.10. - 05.10. Aktiv høst Solvik
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FØRSTE OG ANDRE
VEKSTFASE

ALDER OG LIVSSTIL
FRA FØDSEL TIL ALDERDOM

INNEKATTER
AKTIVE KATTER

KRESNE
KATTER

VEDLIKE-
HOLDSFÔR

KASTRERT/
STERILISERT

ELDRE
KATTER

Takket være ekspertisen og erfaringen 
samlet gjennom snart 50 år, kan Royal Canin 
gå enda lengre i sine innovasjoner. Vi leverer 
nå en komplett serie med våtfôr som 
imøtekommer behovene og preferansene 
til hver enkelt katt.

Takket være svært presise produktfordeler
og høy kvalitet gir næringsløsningene
i Feline Health Nutrition katten din den
beste ernæringen for å fremme god helse.

La katten dra nytte av alle fordelene ved
sunn ernæring, både som våtfôr og tørrfôr!

FINNES OGSÅ FOR 
ENKELTE SENSITIVITETER

NYTT UTSEENDE
TILGJENGELIG I SAUS OG GELÉ
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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 

«Solen varmer og jeg nyter dagen i 
myldret av glade mennesker – det er 
dette som er livet! Uten min personlige 
assistent ville ikke dette vært mulig!»

I Uloba er det du som bestemmer 
hvem som skal assistere deg, hva 
assistenten skal gjøre, hvor og når 
assistansen skal finne sted.

Ulobas BPA er skapt av oss 
funksjonshemmede og det er vår 
måte å organisere hverdagen vår på. 

Ta kontakt med oss på telefon: 
32 20 59 10 så hjelper vi deg videre!

For mer informasjon se våre 
nettsider: www.uloba.no 

BPA gir meg 
friheten til å leve 

livet – fullt ut!

https://www.uloba.no/en/
http://www.nlb.no
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En tilgjengelig sommerjobb
Tekst: Cathrine Kristiansen | Foto: Norges Blindeforbund Vestfold

Denne sommeren har åtte unge sjeler, 
med varierende grad av synsnedsettelse, 
hatt sommerjobb gjennom prosjektet 
«En sommer på CV». 

Prosjektet drives av Norges Blindeforbund 
Vestfold, og finansieres av ExtraStiftelsen, 
under ledelse av Helena B. Redding. Ung-
dommene hadde på forhånd fått opplæring 
i lydjournalistikk, bruk av smartteknologi 
og ikke minst lover og regler for universell 
utforming.

På plass i byen
Turer gikk til Horten, Holmestrand og Nøt-
terøy, hvor vi prøvde ut tilgjengeligheten i 
offentlige møterom og IKT-løsninger. Det 
ble også tid til befaringer på torg, gatemiljø, 

rådhus, bibliotek, NAV, jernbanestasjon og 
bryggeområder i Vestfold. På befaringene 
stiftet vi bekjentskap med mange gode løs-
ninger, men dessverre også en del skikkelig 
dårlige. Både positive og negative opple-
velser ble siden redegjort for i tre rapporter, 
som enten er blitt sendt eller overlevert til 
de respektive kommunene. 

– Vi krysser fingre
Vi møtte henholdsvis rådmann og ordfører, 
og fortalte om erfaringene vi hadde gjort oss 
fra de ulike befaringene. Tilbakemeldingene vi 
fikk var at rapportene ville bli overlevert til de 
rette instanser og at små, men effektive tiltak 
som var foreslått ville bli prioritert. Gruppen 
krysser både fingre og tær i håp om at tilbake-
meldinger vil bli fulgt opp på en god måte. 

Ungdommene har blitt gode på universell 
utforming! Åtte flotte prosjektdeltagere, 
Lydia Mulinde, Joakim Pedersen, Cathrine M. 
Kristiansen, Mathea E. Hansen, Mohammad 
Wrya, Tiril Svendsen og Nicolai Lundquist, 
sammen med prosjektleder Helena Redding.




