Likeverd og samfunnsdeltakelse
I dagens Norge er det bred enighet om at alle mennesker er likeverdige og
skal ha de samme mulighetene til livsutfoldelse og et selvstendig liv.
Likevel fører barrierer i samfunnet ofte til at funksjonshemmede ikke
får leve i samsvar med egne ønsker, evner og interesser, eller delta i
samfunnet som alle andre.
En trygg og egnet bolig er en viktig forutsetning for at funksjonshemmede
skal kunne leve et godt og meningsfylt liv i tråd med egne behov og ønsker.
Norges Handikapforbund jobber for å påvirke politikere og byråkrati over
hele landet til å skape et samfunn for alle, der funksjonshemmede har like
vilkår og samme muligheter for deltakelse som andre.
Et godt boligtilbud til funksjonshemmede er en av våre hjertesaker.

Ønsker du mer informasjon?

NHF mener

Besøk nettsiden vår: nhf.no

BOLIG

Kontakt oss:
På telefon: 24 10 24 00

Alle har rett til en god og egnet bolig

E-post: nhf@nhf.no
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Alle trenger en god og hensiktsmessig bolig for å kunne leve et godt og
meningsfylt liv. Videre er det en menneskerett å kunne velge hvor og sammen
med hvem man skal bo.
Over 90 % av boligene på markedet i Norge er ikke tilgjengelige for
funksjonshemmede. Mange strever derfor med å finne en egnet bolig, og får
dermed et dårligere liv enn de ønsker seg og ellers ville hatt.
NHF ønsker et samfunn for alle, der funksjonshemmede er inkludert i
boligmarkedet og har tilgang til gode og egnede boliger. Vi er opptatt av at
myndighetene i Norge må satse på tilgjengelige boliger og vise større respekt
for menneskers valgfrihet.

Fakta om boligsituasjonen for
funksjonshemmede:
•

En rapport utarbeidet av NIBR og SINTEF i 2011viser at bare 7 %
av den totale boligmassen har en viss grad av tilgjengelighet. Selv i
blokkbebyggelse er det bare rundt 10 % av boligene som har en viss
tilgjengelighet, og et stort antall boligblokker mangler heis.

•

Regjeringen har et uttalt mål om at ingen unge skal bo på
sykehjem mot sin vilje. Likevel bor det fremdeles mange unge
funksjonshemmede i aldersinstitusjoner, og det bygges stadig flere
institusjonsliknende boligkomplekser.
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En god bolig er nødvendig for et godt og
meningsfylt liv
En bolig er ikke bare et sted å være – en bolig er et hjem der du skal kunne
skape deg et liv i tråd med det som betyr noe for deg. Du må trives og
være trygg, og du må kunne ta imot besøk.
FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt
funksjonsevne fastslår at funksjonshemmede, på lik linje med alle andre,
skal kunne velge hvor og med hvem de skal bo. Myndighetene er også
pliktige til å gjøre det de kan for å sikre at funksjonshemmede får den
samme tilgangen til boligtilbudet som andre.
Det er et stort antall utilgjengelige boliger i dagens boligmasse.
Mennesker som bruker rullestol må ofte ta til takke med en dårlig
egnet leilighet et sted de ikke egentlig ønsker å bo. Funksjonshemmede
med behov for å tilpasse boligen sin, må ofte gjennom krevende
søknadsprosesser. Mange blir tilbudt bolig i institusjonsliknende
boligbygg der miljøet er dominert av sterkt hjelpetrengende mennesker.
Dårlig tilgjengelighet gjør det også vanskelig for funksjonshemmede å dra
på besøk til venner og familie. Til sammen betyr dette at Norge er langt
unna målet om å sikre funksjonshemmede et godt boligtilbud på lik linje
med andre.

NHF mener at:
•

Myndighetene må innføre mer effektive tiltak for å øke andelen
tilgjengelige boliger på boligmarkedet.

•

Tiltakene må gjelde både eide og leide boliger.

•

Kommunene må få tydeligere retningslinjer og etablere lik praksis
for tilskudd til nødvendige boligtilpasninger.

•

Funksjonshemmede skal ha den samme muligheten som andre til å
eie sin egen bolig.

•

Alle mennesker skal ha lik rett til å velge bosted, bomiljø og boform.
Funksjonshemmede må ikke bli presset inn i institusjonsliknende
boliger.

