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2013 blir et spennende og viktig år både innad i NHF og i landet
Norge.
Det skal være årsmøte/landsmøte i alle ledd i organisasjonen
- det skal velges nye tillitsvalgte i hele organisasjonen. Det er da
viktig at vi alle engasjerer oss – foreslår kandidater (gjerne oss selv
om vi kan bidra med noe) – deltar på årsmøtene lokalt og er med å
forme organisasjonens arbeid både lokalt, regionalt og sentralt.
Viktig for Norge? Ja det skal være Stortingsvalg og vi skal velge
inn dem som skal styre landet vårt de neste 4 årene. Her er det
også viktig at vi engasjerer oss. Vi må sjekke ut hvem som sier de
skal gjøre noe med våre viktige saker, og vi må vurdere om vi tror
de faktisk vil gjøre noe med dem.
Anne-Berit Kolås
NHF jobber for at de politiske partiene skal ta inn over seg det
regionleder
som ble sagt i forbindelse med arbeidet med Diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven (DTL). De sa da at universell utforming av
gamle bygg skulle komme som en forskrift – det er bare nye bygg det er stilt krav til i loven. Nye bygg
gjorde de noe med i den nye Plan- og bygningsloven, selv om vi enda ikke ser så mye til den fordi
mange meldte byggeprosjekter i tiden like før den nye loven trådde i kraft. De kan da bygge etter
gammel lov. Når så de sentrale politikere også har sagt at Norge skal være universelt utformet innen
2025 lurer jeg på hvordan de skal få dette til uten å starte forskriftsarbeidet.
NHF mener vi bør begynne med skolene. Der læres de fremtidige voksne opp, der foregår
ofte det meste av fritidsaktiviteter for barn og voksne, der skjer mye av sosiale aktiviteter i
nærområdet.
En annen ting vi bør følge med på er hva som skjer med rettighetsfesting av Brukerstyrt
Personlig Assistanse (BPA) og om FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter blir
ratifisert uten utvanning.
At der er mange andre viktige politiske saker som hver enkelt av oss er opptatt av er jeg helt
sikker på, men for meg som leder i NHF Sørvest er faktisk rettigheter og levekår for mennesker
med nedsatt funksjonsevne noe av det aller viktigste.
I denne utgaven av Sørvesten vil dere kunne lese både om likemannsarbeid og om utfordringer
i en av de største byene våre. Samme historie som det Mette M. Aske skriver om fra Stavanger
finner vi nok igjen i mange andre kommuner. Jeg er glad og takknemlig for at våre tillitsvalgte og
medlemmer engasjerer seg i de lokale sakene og forteller oss alle om det – det må kunne kalles
både informasjon/inspirasjon til oss andre og likemannsarbeid.
NHF Sørvest skal ha sitt årsmøte i april og både leder og andre styremedlemmer er på valg.
Hva som skjer her blir spennende og resultatet vil dere se i neste nummer av Sørvesten.
Jeg ønsker dere alle en riktig god vår – la oss håpe den kommer raskt!
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Skyll drikkekartongene, brett hver kartong
og putt dem inni hverandre til det blir en
drikkekartong-kubbe (6+1). Ha kubbene i
en plastpose, knytt igjen og legg posen i
den grønne beholderen. Det gjør ingenting
om kartongene har aluminiumsbelegg,
plastbelegg eller skrukork i plast.

RETT PÅ SAK © 51 64 64 55

Slik gjør du med
drikkekartongene

Fra redaksjonen

Rolf Østbø
rolf.ostbo4@getmail.no

Det er med undring jeg registrerer at det i ukene etter
Idrettsgallaen har rast en debatt om Birgit Skarsteins
fremkomstmiddel, den såkalte «gåmaskinen».
Forbundsleder i Norges Handikapforbund, Arne Lein,
har på en eksemplarisk måte forsøkt å lage bro mellom
Skarstein og de til dels sterke reaksjonene fra noen av
NHFs medlemmer, senest i en kronikk i Aftenposten 29.
januar, under overskriften «Om rullestoler, gåmaskiner og
menneskene som bruker dem.»
Egentlig hadde han ikke noe valg; forbundsledelsen
kunne ikke sitte rolig og se på at organisasjonen kunne
bli trukket inn i en situasjon som kunne blitt uhåndterbar
hvis den ikke ble stoppet i tide. Det var etter at Skarstein
var gjest i «Skavlan» på NRK at saken begynte å eskalere.
Jeg er ikke enig i alt det Lein skriver i nevnte kronikk, men
han er i det minste saklig, noe som ikke kan sies om noen
av mishagsytringene som har «haglet» over Skarstein som
person på sosiale medier som Facebook!
Jeg skjønner at enkelte mener at Skarstein noen ganger
snakker med «to tunger», men vi som er rullestolbrukere
har få rollemodeller, og derfor burde vi hegne om henne i
mye større grad enn det vi har gjort til nå!
Under TV-sendingen fra Idrettsgallaen registrerte jeg at
to rullestolbrukere kom opp og fram på podiet for å motta
sine vel fortjente utmerkelser. Men jeg registrerte ikke at
de gjorde det mer eller mindre «korrekt» enn Skarstein.
For å være ærlig, og det skal man jo være, syntes jeg
umiddelbart det Skarstein gjorde var ganske stilig og ikke
Annonsen
skal settes alene på tekstside
et sekund tenkte jeg på at hun ikke ville vedkjenne seg
rullestolen. Men i etterpåklokskapens lys ser jeg at de som
mener noe annet kan ha et poeng!
Jeg kan likevel ikke fri meg fra å tenke på engasjerte
Knut Jørgen Røed Ødegaard, som fikk TV-seere over det
ganske land til å skru opp volumet og lytte oppmerksomt
hver gang han annonserte en kommende solformørkelse,
eller spektakulære hendelser i galakser milliarder av lysår
unna.
Ødegaard ble rett og slett så populær at noen i det
akademiske miljøet ikke tålte det. En håndfull personer
innenfor samme fagfelt og som ikke hadde sansen for at
det alltid var Ødegaard lyskasterne ble rettet mot, sørget
for at han ble tatt av skjermen.
Til slutt vil jeg gjøre Arne Leins ord til mine: «Det viktigste
må ikke være hvordan folk kommer seg fram, men at alle
får mulighet til å være seg selv og bli møtt med respekt!»

Sola kommune, Tlf. 51 65 33 00, E-post: servicetorget@sola.kommune.no, www.sola.kommune.no
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Skjer det endringer i Stavanger?
Kommer det endringer i Stavanger på saksfeltet
funksjonshemmede?
Handikappede barns foreldreforening, HBF Rogaland har lyst til å
ta på alvor Stavanger kommunes visjon ”Sammen for en levende
by” også på saksfeltet funksjonshemmede.
Vi har plukket noen gode ord og sitater fra Handlings- og
økonomiplanen 2013 – 2016 som vi gjerne identifiserer oss med.
”Er til stede – vil gå foran – skaper framtiden”
”En handlekraftig samfunnsutvikler –
… utvide det faglige og organisatoriske perspektivet - tenke nytt
og finne nye løsninger.”
”Brukermedvirkning er et viktig element i realisering av
kommunens visjon sammen for en levende by, og sentralt i
arbeidet med å skape et dynamisk samfunn i takt med sin samtid
sammen med innbyggerne.”

Er til stede?
Slaget om gode livsvilkår for mennesker med
funksjonsnedsettelser står ikke lenger på Stortinget, de vedtar i
stor grad de riktig målene og formuleringene. Slaget står i den
enkelt kommune, for kommunene er pålagt en kjempeoppgave
når det kommer til tilrettelegging for mennesker med
funksjonsnedsettelser.
Saken med mangel på dagsenter plasser gjør inntrykk på oss.
En foreldreforening har liten tilgang på tall, men vi er historiene
og ser menneskene bak tallene. Foreldre bruker mye tid på å
bekymre seg for framtiden. Mange historier blir aldri fortalt, mange
mennesker blir aldri sett. Hvordan se det en ikke ser?

Vil gå foran?
Ordner politikerne i Stavanger huset sitt på riktig måte, tar de
riktige valg, er de handlekraftige samfunnsutviklere?
Saken om mangel på dagsenter plasser illustrerer godt noe av
tilstanden i Stavanger.
•	Media som avdekker at det er knallharde prioriteringer mellom
sårbare grupper
•	Politikerne som nok en gang ikke er informert om hvilke
prioriteringer som er gjort
•	Omgjøring av vedtak for noen av de som mistet
dagsenterplassen sin
•	Gledesstrålende politikere som jubler over 6 nye
dagsenterplasser som er lagt inn i budsjettet.
6 nye plasser er bra, men når vi nå får vite at det står 81
mennesker uten aktivitetstilbud, da trenger vi noen forklaringer på
tingenes tilstand.
Hva vet politikerne i Stavanger om tilstanden? Vet dere nok
om bivirkningene? Finnes det grenser for prioriteringer og
konsekvenser?
Vi håper at det ikke bare er høyere, sterkere, fortere som gjelder
når en vil gå foran.
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Skaper framtiden?
Vi etterlyser en helhetlig
politikk, kravet kommer fra
ulike organisasjoner.
Og, la oss ikke gjøre
dette til en sak bare om
dagsenterplasser. Arbeid
er stikkordet, sammen
med bolig og fritid, roten til
alt godt i menneskers liv.
Mennesker med
funksjonsnedsettelser
og foreldre til barn med
funksjonsnedsettelser
er en fantastisk samfunnsressurs, vi har et godt utviklet
verdigrunnlag, vi vet at inkludering er viktig og riktig, vi har innsikt
i hvorfor gode intensjoner i offentlige lover og forordninger blir
trøblete når det kommer til praksis.
Vi tror at mange ulike organisasjoner står til Stavanger kommune
sin disposisjon hvis en ønsker å ta brukermedvirkning på alvor,
samarbeide om omlegging og fornying.
Handikappede barns foreldreforening, HBF Rogaland utfordrer
hele det politiske miljøet i Stavanger til å svare på om de er
tilstede - går foran - skaper framtiden, er en handlekraftig
samfunnsutvikler på saksområdene som angår livsvilkårene til
mennesker med funksjonsnedsettelser?

Handikappede barns foreldreforening, HBF Rogaland
Mette Aske, mette.aske@lyse.net
Marit Wirak, marit.wirak@lyse.net

Sørvesten har kontaktet Mette Aske og på telefon svarer hun slik
på spørsmålet om det har kommet noe ut av dette utspillet?
• «Umiddelbart vil jeg si at det er veldig lite som kan føres tilbake og
si at det og det har skjedd. Men når vi får det hele på litt avstand er vi i
HBF blitt invitert til møte med administrasjonen i Stavanger kommune
til å diskutere arbeid, bolig og avlastning.
• Jeg er mye rundt i kommunen og vet at vårt engasjement ble gitt
oppmerksomhet. Det så jeg på flere kontorpulter hvor avisartikkelen lå.
Jeg erfarer at kommunen lytter til oss.
• Det har vært viktig og helt nødvendig med dette tiltaket og det er
en posisjon og person som jeg må nevne. Anne Marie Auestad, leder
i NHF Stavanger, men i denne sammenheng viktigst som leder av det
kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har hun
spilt en sentral rolle. Hun er dyktig og har respekt», avslutter Mette
Aske med. .

Bakgrunnen for å skrive debattinnlegget
”Hva vet politikerne i Stavanger om tilstanden?” var en rekke
artikler i Aftenbladet om voksne med utviklingshemming
som mistet dagsenter plassene sine i Stavanger kommune.
(selvfølgelig også en lang rekke andre saker) Hvorfor er en
foreldreforening tilsluttet Norges Handikapforbund opptatt av
voksne utviklingshemmede? HBF Rogaland har igjennom en
årrekke jobbet interessepolitisk med avlastning, BPA, bolig og nå i
det siste arbeid.
Blant våre medlemmer så er det mange ungdomsforeldre, og de
er opptatt av ungdommenes livsvilkår på veien til voksenlivet.
Handikappede barns foreldreforening er i likhet med NHF
generelt, ikke opptatt av diagnoser, men favner alle foreldre som
har barn med ganske så ulike funksjonsnedsettelser. Vi appellerer
til foreldre som har barn med til dels store og sammensatte
funksjonsnedsettelser, og en ganske komplisert hverdag.
På forsommeren 2012 så ønsket vi å sette søkelyset på
Stavanger kommunes tilbud til unge som var ferdige med
videregående skole, men som ikke hadde fått tilbud om jobb eller
aktivitetstilbud tilpasset unge. Vi var på jakt etter noen som kunne
være en stemme ut i offentligheten. Underveis viste det seg at det
hadde ordnet seg for en del hjemmeboende unge voksne. Det
som vi deretter fant ut var at voksne utviklingshemmede mistet
dagsenter plassene sine! Og hvorfor gjorde de det?
Kommunen prioriterte. De prioriterte unge voksne som
fremdeles bor hjemme slik at foreldre kunne stå i jobb. Familien
trengte tilsyn til sin ungdom, og vi foreldre hadde høyeste prioritet
i denne sammenhengen.
Vi kjemper vår sak, vinner til dels fram, bare for å se at vi presser
en enda mer sårbar gruppe inn i en hjemme tilværelse uten tilgang
til fornuftig innhold. Saken i Stavanger er ikke en direkte politisk
beslutning, men en administrativ prioritering. Når det ikke finnes
politiske målsetninger som ser for seg de ulike livsfasene og

hvordan de bør utspille seg, så står vi igjen med det byråkratiske
rettferdighetsprinsippet og forsvarlighetsprinsippet der argumentet
om knappe ressurser alltid slår i hjel andre argumenter. Politikerne
må styre etter gode prinsipper og målsetninger, være ambisiøse,
men de må også være opptatt av bivirkninger og prioriteringer
som blir gjort dypt inne i den kommunale jungelen, beskyttet av
taushetsplikt og mennesker som ikke kan tale sin egen sak.
Historien har mange ulike vinklinger og ikke minst uholdbare
resultater.
De forskjellige artiklene kan leses på Aftenbladet.no. Både AnneMarie Auestad NHF, Jens Petter Gitlesen NFU og undertegnede
har gitt innspill i denne saken. Søk opp de respektive navnene
inne på Aftenbladet så finner dere mer lesestoff.
Jeg har fått få direkte svar på mitt debattinnlegg, ingen
politiker har tatt utfordringen med å svare på spørsmålene. Det
vi derimot har fått, er en innbydelse til dialogmøte, 20 minutters
innlegg hvor arbeid er fokus. Hvem skal vi snakke til; politikerne i
levekårsstyret, ledelsen i administrasjonen etc. Dialogmøter er et
virkemiddel som er tatt i bruk i Stavanger kommune.
Kjenner at her må vi holde tungen beint i munnen, være bevisste
på at vi skal fortelle hvordan skoene våres kjennes ut å ha på, vise
gapet mellom samfunnets visjoner, store politiske målsetninger og
hverdagen, men ikke ta på oss ansvaret med å tenke ut ferdige
løsninger.
Får vi noe ut av dialogmøter? Kanskje, det er lov å håpe.
Det å snakke sammen har i hvert fall en viss innflytelse på
våre holdninger. Holdninger er ferskvare, må pleies og passes
på. Holdninger trengs for å ta riktige beslutninger. Vi er enda
optimister i HBF Rogaland, vi tror vi kan dytte i riktig retning.
Mette Aske
Leder HBF Rogaland
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70 millioner til

tannbehandling
Fra 2013 vil mange få billigere og lettere tilgang til
tannbehandling. Regjeringen bruker 70 millioner på nye
stønadsordninger, og dette vil særlig komme utsatte grupper og
eldre til gode.
Fra 1. januar får personer med varig sykdom eller nedsatt
funksjonsevne økt støtte til tannbehandling. Fra 1. juli vil personer
på 75 år og eldre få stønad til undersøkelse av tenner og
munnhule. Ved regelmessig undersøkelse kan man oppdage
sykdom i en tidlig fase. I tillegg utvides tannhelsetilbud på
sykehus og i fylkeskommunene. Til sammen bruker regjeringen
70 millioner på å utvide tannhelsetilbudet.
– Dette betyr mye for de som trenger regelmessig
tannbehandling mest, og det er viktig å gi dem et løft.
Regjeringen tar stadig større offentlig ansvar på tannhelsefeltet. Vi
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vil også bidra til at tannhelsetjenestene blir lettere tilgjengelig, sier
helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.
Fra 1. januar kan du oppsøke tannpleier og motta stønad til
undersøkelse og behandling av tannkjøttsykdom (periodontitt).
Tidligere måtte søknad om refusjon fra folketrygden gå via
tannlegen. Endringen vil bidra til en mer effektiv oppgavedeling
mellom tannpleiere og tannleger, og dermed øke tilgjengeligheten
til tannlegehjelp.
I 2013 vil folketrygdens stønad til tannbehandling utgjøre om lag
1,85 mrd kroner. Dette er en økning i stønadsordningen med over
1,1 mrd. kroner siden Stoltenberg-regjeringen kom til makten i
2005.
Folketrygdens stønad til tannbehandling hos tannlege og
tannpleier finnes i Rundskriv I-3/2012.

B E R G E N

Pb. 1011 Sentrum, 5808 Bergen
Tlf. 55 56 56 00

O S T E R Ø Y
YX Valestrandsfossen
Osterøy Servicesenter
Småland, 5281 Valestrandsfossen • Tlf. 56 39 41 86

S U N D

Sund VA

Midtstegen, 5382 Skogsvåg

Tlf. 56 31 92 00
Fax. 56 31 92 01

Vi støtter NHF’s arbeid i Hordaland
Sentralbord: 55 59 85 00
Pb. 161 Minde, 5821 Bergen
www.brann.no

S T O R D

Øvre Fyllingsvei 35, 5161 Laksevåg

Tlf. 55 94 71 30

B Ø M L O
WÄRTSILÄ NORWAY AS
5420 Rubbestadneset

Tlf. 53 42 25 00 • Fax. 53 42 25 01
www.wartsila.com/no

K V I N N H E R A D

Sør-Norge Aluminium AS
5460 Husnes Fax. 53 47 50 26
Tlf. 53 47 50 00

O S

Ope etter avtale. Landboden, Os.
Vi utfører alt det praktiske, eller legg til rette for
pårørande som ønskjer å gjera noko sjølve.

Vi takker alle våre
annonsører for den
flotte støtten!

Asvo Fusa AS

5640 Eikelandsosen, Tlf. 56 58 14 18

K V A M
Byggmester Per Augestad AS
5620 Tørviksbygd, Tlf. 56 55 28 70

L I N D Å S
Hope Magne AS
5954 Mongstad, Tlf. 56 16 76 50

M E L A N D
Frekhaug Regnskap DA
Meland Elektro AS

5918 Frekhaug, Tlf. 56 17 87 00
___________________________________________________

Sagstad Kassefabrikk
5110 Frekhaug, Tlf. 56 17 76 42

Sunnhordland Lufthavn AS
Sørstokken, 5410 Sagvåg
Tlf. 53 40 37 00

O S
Terje Rognsvåg AS

Skjelåsen 43, 5215 Lysekloster, Tlf. 56 30 46 00

O S T E R Ø Y
B E R G E N
Kverneland Bil Bergen AS

4066 Stavanger, Tlf. 55 98 43 00
_____________________________________________________

Betong Vest AS

Halleland Transport AS
5286 Haus, Tlf. 55 70 60 80

S T O R D
Sagvåg Interiør ANS

5258 Blomsterdalen, Tlf. 55 11 66 00

Pb. 3, 5410 Sagvåg, Tlf. 95 12 80 57
___________________________________________________

B Ø M L O
Finnås Kraftlag

5417 Stord, Tlf. 53 40 24 40
___________________________________________________

E T N E

5403 Stord, Tlf. 53 40 98 70
___________________________________________________

5430 Bremnes, Tlf. 53 42 89 00

Skånevik Ølen Kraftlag AS
5593 Skånevik, Tlf. 53 77 13 00

F J E L L
Døgntelefon: ✆ 56 57 49 50
Jorunn Moberg: ✆ 970 00 948

5640 Eikelandsosen
___________________________________________________

5918 Frekhaug, Tlf. 56 17 72 18
___________________________________________________

Vi er opptatt av hverandre

Hjelpemiddelhuset
for korttidsutlån

F U S A
Eide Fjordbruk AS

Straume Bensin / Autosenter AS
5353 Straume, Tlf. 56 32 62 80

Advokat Haldor Tveit

Glass & Låsservice AS
Interiør-Service AS

5412 Stord, Tlf. 53 41 55 11
___________________________________________________

Haga Mat AS

5407 Stord, Tlf. 53 40 43 00
___________________________________________________

Apotek 1 Stord

F U S A

Stord Senter, 5411 Stord, Tlf. 53 45 60 30
___________________________________________________

Kenneth Opheim AS

Byggmester Reidar Bjelland AS

5641 Fusa, Tlf. 56 58 42 07
___________________________________________________

Samnøy AS

5642 Holmefjord, Tlf. 56 58 28 04

5415 Stord, Tlf. 905 55 311

U L V I K
Ulvik Bensin og Service
5730 Ulvik, Tlf. 56 52 63 89
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Sånn sett

Forbundsleder Arne Lein har ordet!
I NHF har vi satt som mål at funksjonshemmede og
vår likestillingskamp skal settes høyt på dagsorden
i årets valgkamp. Sentralt har vi jobbet med
dette en stund overfor partiene på Stortinget og i
programprosessen som har pågått der.
Skal vi ha gjennomslag for våre saker det viktig at
påvirkningsarbeidet ikke bare skjer i Oslo. Politiske
partier er lokale og demokratiske enheter, og det
er medlemmene i de ulike politiske partiene som
bestemmer hva som er partienes program gjennom
demokratiske prosesser.
NHF er en organisasjon som er bygd opp etter de
samme premissene som politiske parter, noe som
gir oss store muligheter til å påvirke hvis vi griper
sjansen.
På våre nettsider har vi lagt ut ressursdokumenter
som jeg håper kan være nyttige for organisasjonen
lokalt og regionalt. Korte fakta ark om 6 forskjellige
saker, samt et svært kort politisk notat som
framhever vårt viktigste interessepolitiske budskap
om de samme sakene. Andre steder på nettet
ligger det utfyllende informasjon om dette.
Jeg håper og tror at dette kan være ressursstoff
i valgkampen som kommer, og jeg håper at
organisasjonen lokalt arrangerer møter og samtaler
med de politiske partiene for å få dem til å gjøre
vårt budskap til sitt eget.
Vi mener at personer med nedsatt funksjonsevne
blir behandlet annerledes enn andre i samfunnet.
Det er definert som diskriminering. Halvparten av
sakene som Likestillingsombudet har behandlet
siden 2009 har dreid som om diskriminering av
funksjonshemmede; disse tallene tyder på at vår
påstand er riktig. Denne manglende likestillingen vi
vil til livs.

En av sakene vi har valgt å legge fokus på er skole og
da spesielt barneskoler. Årsaken til dette er at det i dag
er dobbelt så mange som går på særskoler enn det var
da ansvarsreformen ble iverksatt. Dette er stikk i strid
med lovgivningen som sier at den enkelte elev har rett til
å gå på sin nærskole. Vi tror at manglende utforming og
tilgjengelighet er en viktig årsak til den utviklingen vi har
sett. Regjeringen har lovet at grunnskolene skal prioriteres
for å oppnå universell utforming, dette må vi forsøke å
følge opp!
Skolen er en viktig rollemodell. Hvis skolesystemet i
praksis forteller at skolen ikke er for alle, men er avhengig
av den enkeltes evne til fysisk å komme inn på den, er
det ikke rart at elever opplever fravær av personer med
nedsatt funksjonsevne som naturlig. Det barn lærer
og erfarer på skolen tar de med seg videre i livet også
som voksne. Mennesker med nedsatt funksjonsevne
blir plassert på «sidelinja» og tror det skal være slik.
Dette fører til holdninger om at personer med nedsatt
funksjonsevne ikke har en naturlig plass i samfunnet.
Skal vi klare å bryte forskjellsbehandling på sikt, må vi
starte med skolen og da er det avgjørende at vi har en
skole som er universelt utformet og hvor alle elever er en
naturlig del av fellesskapet.

Demokrati, når da?
Tekst: Arild Birkenes
Gjør vår sak til partienes sak, oppfordrer Arne Lein,
forbundslederen vår, i denne utgaven av Sørvesten.
Bakgrunnen er årets Stortingsvalg som går av stabelen
9. september. Oppfordringen ligger det en dårlig skjult
oppfatning om at demokratiet også fins mellom valgdagene.
De fleste av oss begrenser oss til å troppe opp på dagen, avgi
stemmen og vente til neste valg med å utøve demokratiet.
Men er ikke det meste avgjort før valget, i partienes
programmer? I skrivende stund, februar 2013, er de fleste
utkastene til partienes programmer på høring ute i fylkeslagene
og det er fortsatt mulig å få endret formuleringene.
En overfladisk lesning av partiprogrammene gjør det vanskelig
å se forskjeller; de fleste vil det beste, kan være en treffende
oppsummering på det nivået. Leser vi programmene litt nøyere
avtegner det seg imidlertid noen forskjeller, som for eksempel
i disse formuleringene: Arbeiderpartiet vil «utvikle tilbudet med
Brukerstyrt Personlig Assistanse».
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Høyre vil «gi mennesker med omfattende bistandsbehov større
valgfrihet gjennom lovfestet rett til å velge brukerstyrt personlig
assistanse». Gjør vi ingenting fram til partienes landsmøter vil
toget være gått for å få for eksempel Arbeiderpartiet til å gå
inn for rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse.
Arbeiderpartiets formulering er foreløpig mindre forpliktende
enn Høyre sin på den samme saken. Sosialistisk Venstreparti
og Fremskrittspartiet har i sine partiprogrammer som
landsmøtene skal vedta foreslått å rettighetsfeste brukerstyrt
personlig assistanse, og har med det foreløpig havnet på riktig
side. Programkomiteen i Senterpartiet var delt i sitt syn på
rettighetsfesting, men havnet foreløpig på feil side.
Forbundslederens oppfordring er en oppfordring om å ta
demokratiet i bruk, som er fulgt opp med forslag til hvordan det
kan gjøres. Forslagene finnes på nettsidene til NHF og i den
andre artikkelen om valget i denne utgaven av Sørvesten. Med
andre ord; Godt valg fram til valget.

* Transport av små og store grupper.
* Transfer til og fra Flesland.
* Vi skreddersyr turer etter kundens ønske
* Vi har busser fra 11 til 50 sitteplasser.
* Kvalitet!
* Sikkerhet!
* Fleksibilitet!
Kontakt oss for en hyggelig prat -

Vi takker alle
våre annonsører
for den
flotte støtten!

OsbussService
AS as
Os Minibuss
Tlf: 56 30 99 80
Vakt tlf: 48 10 31 00
Mail: post@osbuss.no
www.osbuss.no

Fabrikkgaten 3, 5059 Bergen

Tlf. 55 59 67 00 Fax. 55 59 67 50
www.asplanviak.no

Bevegelighet. Komfort. Sikkerhet.
Nesten uansett hvor stor familie du har, er nye
Mercedes-Benz Vito en flerbruksbil som gir deg
masse plass og komfort på korte og lange turer.
I god Mercedes-Benz tradisjon er det lagt stor vekt
på sikkerhet og komfort i den rikholdige listen av

standard- og ekstrautstyr. Uansett ønske lager
vi bilen akkurat slik du vil ha den, vi kaller det
lukseriøs skreddersøm. Sett ditt personlige
preg på bilen og nyt kjøreturen i din nye Vito.
www.mercedes-benz.no
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Gj.snitt forbruk Vito Blue Efficiency 113/116 CDI: 0,69 - 0,74 l/mil. CO2 utslipp 182 - 195 g/km.
Importør: Bertel O. Steen AS

Bertel O. Steen Rogaland AS, Vassbotnen 9, 4069 Stavanger, tlf. 51 70 70 70. www.bosrogaland.no
Bertel O. Steen Bergen AS, Ekraveien 27, 5261 Indre Arna, tlf. 55 39 31 00 - www.bergen.bos.no
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Likemannsopplæring

gjør underverker
Norges Handikapforbund bidrar til aktiv rehabilitering av
mennesker med ryggmargskade i Malawi.

Av Olav André Manum
Et nytt prosjekt i samarbeid med Motivation
Africa gir svært gode resultater. Stikkordet
er likemannsopplæring og myndiggjøring
av mennesker som har vært utsatt for ulike
grader av ryggmargsskade. Deltagerne
forteller at de har kunnet ta livene sine tilbake!
Vi traff fire av deltagerne på et av
Motivation Africas kurs i Malawi til en
samtale i byen Blantyre tidligere i år. De
hadde gjennomført opplæringskurset
ved et av landets to rehabiliteringssentra;
Queen Elisabeth Central Hospital.
10 SØRVESTEN

--Noe av hensikten med likemannsopplæringen er å få ryggmargskadete ut
av isolasjonen og over i en livssituasjon
hvor de føler at de kan bidra til
samfunnsutviklingen og økonomien i
landet, sier Christine Cornick som er
programdirektør for Motivation Africa.
Hun har vært med på å tilrettelegge
likemannskursene i Malawi sammen med
prosjektleder Andrew Kachingwe.

Store utfordringer
Malawi er et av verden aller fattigste land,
så alle bidrag til å utvikle økonomien er
verdifulle. Men funksjonshemmede møter

også store utfordringer: Bare fire prosent
av alle funksjonshemmede som trenger
hjelpemidler har tilgang på dem. Det betyr
at mange funksjonshemmede er dømt til et
liv i fattigdom og sosial isolasjon og bare kan
drømme om å bidra til byggingen av landet.
Kunnskapsmangel og mangel på
helsetjenester er også et stort problem.
Mange ryggmargsskadde utvikler sitte- og
liggesår mange steder på kroppen. – Så
mange som femti prosent av alle som
utvikler slike sår, dør av skadene, forklarer
Cornick, -- det setter seg infeksjoner i
sårene, man vet ikke at de må behandles

myndiggjort, de drøfter også temaer som
seksualitet og reproduktive helse og får
selvtillit nok til å begynne å tro på å kunne
inngå kjærlighetsforhold og stifte familie
igjen, fortsetter hun, og understreker at
dette er tanker som for de aller fleste
fortonte seg som umuligheter før de deltok
på likemannsopplæringen, som på engelsk
har fått navnet Peer Training Groups.
Vi møtte fire tidligere deltagere på
likemannskursene og det de forteller
er både bekreftende, oppmuntrende
og rørende. Chikumbutso Billy, Bylon
Kondowe, Bartholomew Maida og
Scader Louis har alle varierende grader av
ryggmargsskade, men felles for dem alle
er at de må bruke rullestol og at de trodde
livet var over da ryggmargskaden inntraff.
Alle forteller at kurset gav dem hjelp til å
akseptere det mennesket de var blitt og
ta grep for å få større kontroll over livet og
kroppen. Alle nevner også at kontroll over
kroppsfunksjonene var en forutsetning
for å kunne leve et sosialt aktivt liv. På
likemannskurset lærte de hvordan av
andre i samme situasjon. Det gjorde det
lettere å forsere barrieren det var å snakke
om disse tingene.

Normaliserte livet igjen

og infeksjonene får utvikle seg fritt.
Manglende mobilitet, skamfølelse knyttet
til at man ikke lenger har den samme
kontrollen over kroppsfunksjonene og en
resulterende sosial isolasjon gjør at mange
ryggmargskadde i Malawi lever liv langt
unna den livskvaliteten de kunne ha hatt.
Forutsetningen er at de må bevisstgjøres
på mulighetene de har og myndiggjøres i
forhold til å våge å bruke dem.

Rollemodeller og myndiggjøring
--Det er her likemannsopplæringen
kommer inn som en viktig del av
rehabiliteringen, forklarer Cornick og
understreker at det fungerer: --Deltagerne
får se at andre ryggmargsskadde
kan håndtere livene sine og etter
gjennomført kurs blir de selv rollemodeller
for andre i samme situasjon. Så
likemannsopplæringen har svært positive
ringvirkninger!
--Deltagerne blir ikke bare bevisstgjort og

Men det var verdt det: --PGT forandret
livet mitt, sier for eksempel Bartholomew
Maida, før han fortsetter: -- Noe av det
vanskeligste med å bli skadet var at
jeg mistet privatlivet mitt. Det er tøft.
Foreldrene mine ville beskytte meg hele
tiden og lot meg ikke få noen frihet til å
klare meg selv. Gjennom PGT har jeg tatt
uavhengigheten min tilbake, sier han blant
annet.
Maida forklarer også at skaden fikk ham
til å gi opp fremtiden sin, han sluttet
med utdannelsen og isolerte seg sosialt.
Nå ser han en fremtid, har gjenopptatt
studiene og lever et aktivt sosialt liv på
egen hånd. Men hans opplevelse med
overbeskyttende foreldre understreker at
det er viktig at omsorgspersoner også får

opplæring. Dette er også en del av PGTkurset og det er utmerket, mener Maida.

Flere kvinner trengs
Scader Louis etterlyser flere kvinner på
kursene og etterlyser mer synliggjøring
av kvinner med funksjonshemning, men
slår også fast at rollemodell-effekten er
avgjørende. Når hun har sett kvinner
fra andre land vokse og bidra som
ryggmargskadete og rullestolbrukere, -- så
hvorfor skulle ikke jeg klare det samme?
spør hun retorisk. Hun er seg også bevisst
at hun nå blir en rollemodell for andre
og synes det er utmerket. – Samfunnet
behandler deg slik du behandler deg
selv, sier hun også og gir på den måten
uttrykk for betydningen av å ha selvrespekt
og pågangsmot. Har man først det,
blir man møtt med respekt og velvilje i
lokalsamfunnet også og man blir ikke så
lett presset inn i en negativ offerrolle.

Kjærlighet, familie og
samfunnsdeltagelse
Chikumbutso Billy forteller om hvordan
kona forlot ham og at han oppga all tanke
på ekteskap og kjærlighet fordi de begge
tenkte at han ikke kom til å kunne forsørge
en familie. – Likemannskurset ga meg et
nytt perspektiv på livet og meg selv, slår
han optimistisk fast.
Betydningen av selvtillit og det sosiale
livet står også i sentrum for de erfaringene
Bylon Kondowe har gjort seg etter at
han havnet i rullestol som resultat av en
trafikkulykke. Det han har lært på kurset,
gir ham selvtillit til å leve et sosialt liv,
forteller han og oppmuntrer ande med
samme skade som han selv til ikke å
isolere seg. – Vi må delta i alle samfunnets
aktiviteter og bidra med vårt, sier han.
Likemannskursene gir nytt perspektiv
på livet og ny livsappetitt. Det tjener
både enkeltmenneskene, familiene og
samfunnet som helhet på.

Motivation er en internasjonal bistandsorganisasjon som støter folk med
bevegelseshemning over hele verden. Organisasjonen samarbeider med Norges
Handikapforbund om likemannskurser for mennesker med ryggmargsskade. Poenget
er å lære mennesker med ryggmargsskade å ta større kontroll over sine egne liv og
rehabilitere dem som konstruktive bidragsytere til samfunnet også i deres egne øyne.
Prosjektet er fireårig prosjekt gjennomføres i samarbeid med Motivation Africa og
funksjonshemmedes organisasjoner i Tanzania, Uganda, Malawi og Lesotho. Kursene
skaper rollemodeller og de inkluderer opplæring av omsorgspersoner.
SØRVESTEN
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Kontorets

SPALTE

Den mørke og kalde vinteren har vi nå lagt bak oss og vi kan
gå våren lyst i møte.
Vi på regionskontoret håper dere er klare for en hyggelig
innsats, sammen med oss og tillitsvalgte i lokallagene.

Medlemsmassen i NHF Sørvest.
NHF Sørvest hadde 2315 betalende medlemmer i 2012,
mot 2323 i 2011.
Dette er en nedgang på kun 8 medlemmer, noe som viser at
vi i 2012 har et stabilt medlemsantall.
Regionen har pr. i dag 32 lokallag (kommunelag og
landsforeningslag) hvorav 3 for øyeblikket er under
administrasjon.
Av lokallagene i regionen er det diagnoselagene som øker
mest. Landsforeningene HBF Hordaland, LKB Rogaland og
LKB Hordaland, har hatt en medlemsøkning på henholdsvis
19, 18 og 10 nye medlemmer.

Områdemøter i lokallagene.
I tråd med regionstyrets føringer for administrativ støtte
til lokallagene, gjennomførte vi det første områdemøtet i
NHF Klepp og Time sine lokaler på Bryne, den 1. februar.
Invitasjonen gikk da ut til alle lokallag sør for Boknafjorden.
Senere vil det bli arrangert møter på kontorene til NHF
Sandnes og NHF Karmøy.
På møtene vil det bli diskutert saker som lokallagene er
opptatt av. Møtene vil også brukes til å styrke kontakten
med brukerrepresentantene i de kommunale rådene for
funksjonshemmede.

Vårens kurs og arrangement i 2013
Kurs for grunnleggende likemannsarbeid i Hordaland
ble avlyst på grunn av liten påmelding. Vi vil ta opp til
vurderingen om vi skal sette kurset opp igjen senere i år.

Tillitsmannsopplæring i lokallagene – februar
og mars 2013.
I løpet av februar og mars har vi gjennomført
tillitsmannsopplæring for lokallagene både på Stord,
Stavanger og i Bergen.
Målgruppen for kursene var nye tillitsvalgte og tillitsvalgte
som har vært i organisasjonen en stund. Temaene på
kursene var: Generelt om styrearbeid - Lokallaget i arbeid
- Organisasjonen NHF: oppbygging, lovverk og NHF i dag:
prinsipp-program, rammeplan og styringsdokument.
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Vigdis Hope
Vigdis.hope@nhf.no

Det var god oppslutning på kursene, noe som vi setter stor
pris på.

Årsmøte i NHF Sørvest 2013
Årsmøtet i NHF Sørvest vil bli gjennomført lørdag 20. april på
Stord Hotell.
I forbindelse med årsmøtet, vil det bli gjennomført et kurs
om søndagen.

Funkisdagen i Hordaland
– lørdag 22. juni 2013
Etter et vellykket arrangement av Funkisdagen i Stavanger
i 2012, har regionstyret i samarbeid med NHFU Sørvest
besluttet å gjenta arrangementet i Bergen i 2013.
Målet med Funkisdagen er å alminneliggjøre og synliggjøre
funksjonshemmede som aktive mennesker på lik linje med
andre. Organisasjoner, regionskontoret og lokallag vil være
representert på stand og det vil bli holdt appeller, konserter,
konkurranser og andre aktiviteter.

Bemanning på regionskontoret i NHF Sørvest.
Sentralstyret har nå godkjent budsjettet til NHF Sørvest og
prosjektstillingen.
Dette betyr at regionskontoret i 2013 kan opprettholde
bemanningen med 2,25 stilling.
Vi på regionskontoret takker lagene i Sørvest og Fondet til
planlegging og gjennomføring av universell utforming, som
har bidratt med midler for å opprettholde bemanningen.
Uten denne støtten hadde dette ikke vært mulig.
Avslutningsvis benytter vi på kontoret anledningen å takke
tillitsvalgte som trer ut av lokallagstyrene for god innsats
og ønsker nyvalgte i styrene lykke til med arbeidet.

Norconsult har kompetanse på

universell utforming

Vi bidrar til et bærekraftig samfunn gjennom forankret og målrettet rådgivning. Våre tjenester omfatter
utvikling, prosjektering og oppfølging av alle eller enkelte faser i et prosjekt, fra idé til ferdig anlegg.
Vi dekker Samfunnsplanlegging, Areal- og byplanlegging, Arkitektur, Skoleplanlegging, Veg- og trafikk,
Vann og avløp, Bygg, VVS og Elektro.
Norconsult AS, Valkendorfsgate 6, 5811 Bergen www.norconsult.no

ROGALAND /
Vi gir mennesker
muligheter.

AIRPORT HOTEL
STAVANGER

www.nav.no

TLF: 51 94 20 00

Vi takker alle våre annonsører
for den flotte støtten!

A D V O K A T E N E

Det Norske Veritas AS
4007 Stavanger
Tlf: 51 50 60 00
www.dnv.com

Vi takker alle
våre annonsører
for den
flotte støtten!

Tengs-Pedersen, Ueland,
Sæther & Birkeland
MNA

Vågsgt. 42, 4306 Sandnes

Tlf. 51 66 50 20 Fax. 51 66 76 12

Kay Hansen Trykkeri AS
Trykkeriet setter inn
annonsen selv!!
Ekofiskvegen 3, 4056 Tananger
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Sentrale foredragsholdere her fra samlingen i Knarvik, Lindås kommune Fra venstre Anne-Berit Kolås, Søren Wiig,
Helen Aareskjold og Amund Ove Børdahl

Brukerkompetanse, gull eller tull?
I tidligere utgaver av Sørvesten har vi presentert planene for det
Extramiddelfinansierte prosjektet ”Brukerkompetanse-gull eller tull?”.
Tekst: Arild Birkenes
Første del av prosjektet som gikk
ut på å arrangere samlinger for alle
brukerrepresentantene i de kommunale
rådene for funksjonshemmede i Hordaland
og Rogaland er nå over. Innspillene fra
deltakerne er notert og skal munne ut i
en verktøykasse for brukerrepresentanter
som vil bli sendt ut til alle rådene i de to
deltakende fylkene, sannsynligvis også
i resten av landet. Verktøykassen utgjør
prosjektets andre og siste del og skal være
ferdigstilt i løpet av våren.
Samlingene avdekket et stort
behov for å styrke kontakten
mellom brukerrepresentantene og
organisasjonene; flere av deltakerne
visste knapt nok hvilken organisasjon de
representerte og var i sterk villrede om
rådets mandat og usikre på hva som kan
være mulig å få til ved hjelp av rådet. En
annen gjenganger var at mange opplevde
å ikke bli hørt på i tilstrekkelig grad, enten
at saker ikke engang ble forelagt rådene
eller at man ble hørt og overhørt samtidig.
Det siste var et av utgangspunktene
for samlingene og Amund Børdahl fra
Universitetet i Bergen hjalp oss med
å spore opp historien til begrepene
”fagkompetanse” og ”brukerkompetanse”.
Alle deltakerne fikk presentert en
kort begrepshistorisk gjennomgang
på hver samling. Mye tyder på at
”fagkompetansen” representert ved tekniske
14 SØRVESTEN

sjefer, fastleger, sosionomer, ergoterapeuter
etc. henter sin selvsikkerhet og makt fra
ideenes verden. Mens brukerkompetansen,
representert ved deltakerne og andre
brukerepresentanter henter sin usikkerhet og
maktesløshet fra erfaringen, eller det levde
liv. Børdahl gav ingen enkle svar på hva vi
kan gjøre for å tilegne oss noe av makten
til fagkompetansen, men inviterte oss til i
alle fall å tilegne oss de fire kardinaldyder
representert ved Sokrates sin ertelyst, Platon
sin kunnskapstørst, Aristoteles sin erfaring
og Alexander den store sin kampvilje.
Søren Wiig, som tragisk nok døde i
august etter kort tids sykdom, presenterte
på de første to samlingene sine
erfaringer både som brukerrepresentant
og partipolitiker. Wiig var jurist, sterkt
funksjonshemmet og hadde lang fartstid
som Høyrepolitiker. Han var dermed vel
plassert til å si noe om rollenes muligheter
og begrensninger. Wiig var opptatt både
av det prinsipielle og av det menneskelige.
Han sa for eksempel at det ikke ville
nytte å snakke med en politiker som var
skrubbsulten eller hadde tankene hos for
eksempel elskeren sin, Han sa også at det
var viktig å få de rette folkene til å mene at
noe er viktig, at ingen kan holde seg våkne
under et innlegg mer enn 20 minutter, men
at alle ikke sover samtidig.
På denne måten menneskeligjorde
han både politikere og fagpersoner
og fikk oss som hørte på ham til
å se oss selv, og kanskje smile litt

beskjemmet i skjegget etter å ha mistet
oppmerksomheten(sovnet) i perioder.
Tone Edvardsen, Nils Magne Kloster
og Jan Kåre Stura øste sjenerøst av sine
erfaringer på begge sider av bordet på
samlingene i fjor høst; som fagpersoner
og politikere på den ene side og
brukerrepresentanter på den andre. Helen
Aareskjold og Edmund Iversen presenterte
FFO, mens Anne-Berit Kolås presenterte
SAFO vest.
Deltakerne på samlingene hadde
ofte vidt forskjellige utgangspunkt og
forutsetninger for å være eller bli dyktige
brukerrepresentanter. Særlig i den delen av
samlingen som var åpen for diskusjon og
utveksling av synspunkter og erfaringer var
det en åpenbar fordel; de erfarne delte villig
sin kompetanse og uerfarne møtte ingen
forventninger om at de skal være eksperter
på noe som helst vis. Det var lagt opp til at
alle skulle føle seg trygge på det de kunne
og ikke minst det de ikke kunne.
Samlingene la ellers opp til at resultatet
skal bli så praktisk anvendbare som
mulig og at brukerrepresentantene skulle
bli kjent med hverandre på tvers av
kommunegrenser.
Den annonserte verktøykassen vil
inneholde mer detaljerte råd og vink til
hvordan man kan gjøre en best mulig jobb
som brukerrepresentant, eller hvordan
brukerkompetansen kan bli oppfattet som
det gullet det er.

E G E R S U N D
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Pb. 649 Sentrum, 4003 Stavanger

Jernbanegt. 6 • 51 77 91 00
www.time-sparebank.no

Aker Egersund AS
i offshoreindustriens
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4370 Egersund - Tlf. 51 46 90 00

Tlf. 52 00 20 00

H A U G E S U N D

Et soleklart valg!

Ludof Eidesgt. 6, 5525 Haugesund

Persienne • lamellgardiner • rullegardiner
liftgardiner • panelgardiner • plisségardiner
Tlf. 51 85 99 00 • www.t-aasen.no

Tlf: 52 71 75 66 Fax: 52 72 66 64 • www.ekrene.no

Veidekke
Distrikt Haugesund

Eiendom
4001 Stavanger
Tlf. 04800

Karmsundg. 51, 5531 Haugesund
Tlf. 52 80 60 00 Fax. 52 80 60 01
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Telefon 51 79 30 00
Støtter NHF
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Klepp Sparebank

4335 Dirdal, Tlf. 51 61 14 00

K A R M Ø Y
Solstein AS
S T A V A N G E R
Cowi AS

T. Lund

Bjødnabeen 16, Forus

Tlf. 51 95 12 30 • www.tlund.no
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___________________________________________________

Kiropraktisk Klinikk AS
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Bryne Rør AS

4340 Bryne, Tlf. 51 77 82 00
___________________________________________________

Jens Gerlach Sørensen AS
4349 Bryne, Tlf. 51 48 28 83

Vi takker alle våre annonsører
for den flotte støtten!

SANDNES • KLEPP • SOLA

Tlf. 51 69 58 90
Solakrossvegen 26, 4050 Sola

Karmøy kommune
Tlf. 52 85 75 00

www.karmoy.kommune.no
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TYPISK NORSK Å VÆRE GOD?
Norge degradert av FN
En komité hos Høykommissæren for menneskerettigheter har
degradert Norge fra A- til B-status i forhold til å overvåke og påpeke
brudd på menneskerettighetene!

Stavanger aftenblad · onSdag 5. deSember 2012

TEKST:ROLF ØSTBØ
Selv om det formelle ansvaret ligger
i Utenriksdepartementet, krever de
såkalte Paris-prinsippene at arbeidet for
menneskerettigheter i ethvert land foregår
uten innblanding fra myndighetene.
Det er grunnen til at Norsk senter for
menneskerettigheter (SMR) har hatt
status som nasjonal institusjon i Norge.
Et av senterets viktigste oppgaver er å ta
imot mennesker som opplever at de blir
krenket.
Imidlertid ønsker ikke SMR lenger å
inneha funksjonen som nasjonal institusjon,
fordi senteret selv mener det ikke oppfyller
FNs krav. Direktør Nils Butenschøn i SMR
mener saken er pinlig også fordi norske
myndigheter etter hans mening ikke har
gjort nok for å unngå å havne i denne
situasjonen.
Beslutningen om degraderingen ble
gjort for noen dager siden, og så snart et
formelt vedtak blir gjort av en egen FNkomité, er Norge å betrakte som B-nasjon!
Det betyr at vi ikke lenger har tale- eller
stemmerett i FNs ulike overvåkingsorganer
og ikke kan påta oss eller få tillitsverv, noe
som plasserer oss på samme formelle nivå
som Tchad, Bulgaria og Tadsjikistan.
Vi kan selvfølgelig lure på hvordan dette
kunne skje, og svaret vil uansett være
sammensatt. Men kanskje myndighetene
for lenge har trodd at vi er bedre enn det vi
er, og at menneskerettighetene i Norge har
bedre kår enn det som er tilfelle?
Som regel er det svakere stilte grupper
som kommer dårlig ut når det gjelder
manglende vern for menneskerettigheter
og en gruppe som lider spesielt under
myndighetenes unnfallenhet er mindreårige
asylsøkere. Enslige asylbarn, eller enslige
mindreårige asylsøkere, er barn som
kommer til Norge uten foreldre eller andre
omsorgspersoner. Gud vet hvordan de
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har klart det, men i skyggen av denne
ufattelige prestasjonen må myndighetenes
skammelige behandling av dem fortone
seg som et svik!
I 2009, ironisk nok samme år som
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
ble vedtatt, innførte regjeringen flere
tiltak for å begrense innvandringen. Et av
disse tiltakene var å gi enslige asylbarn
midlertidig oppholdstillatelse. I klartekst
betyr dette at barn uten mor og far eller
andre omsorgspersoner, altså enslige
barn, skal returneres til det landet de
kommer fra når de fyller 18 år.
Det var daværende statsminister Gro
Harlem Brundtland som i nyttårstalen 1.
januar 1992 sa noe som fikk den norske
selvgodheten til å nå nærmest ekstatiske
høyder. Hun viste til hva nordmenn fikk
til internasjonalt og avsluttet med det
norskeste av alle sitater: «Det er typisk
norsk å være god!» Noen år senere
sa statsminister Jens Stoltenberg at
regjeringen ville gjøre Norge til verdens
mest inkluderende samfunn, et løfte som
ble «fornyet» av Jonas Gahr Støre så sent
som under Arbeiderpartiets landsmøte i
2011.
Dette er stikk i strid med den
virkeligheten som skjer ved at norsk
asylpolitikk bryter menneskerettighetene.
Ved å sette såkalte innvandringspolitiske
hensyn foran FNs barnekonvensjon påfører
Norge uskyldige barn skader som i ytterste
fall er livstruende.
For noen i det norske samfunnet, er
attenårsdagen forbundet med frykt fordi
de vil bli sendt tilbake dit de flyktet fra,
med store sjanser for at de vil oppleve
forfølgelse og tortur. Det er barn og unge
som ikke har de samme mulighetene og
rettighetene som andre barn. Disse barna
lever blant oss, eller for å være mer presis,
blir oppbevart i Norge!
Den norske regjeringen bryter
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FN Menneskerettigheter

«Den norske
regjeringen bryter
Barnekonvensjonen
i behandlingen av
enslige mindreårige»
skriver Rolf Østbø.
Foto: Anders Minge

FNs Høykommisær for menneskerettigheter degraderer Norge.

Typisk norsk å være god?
En komité hos Høykommissæren
for menneskerettigheter har degradert Norge fra A- til B-status i forhold til å overvåke og påpeke brudd
på menneskerettighetene.
SElv om dEt formelle ansvaret ligger
i Utenriksdepartementet, krever de
såkalte Paris-prinsippene at arbeidet for menneskerettigheter i ethvert land foregår uten innblanding
fra myndighetene. Det er grunnen
til at Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) har hatt status som
nasjonal institusjon i Norge. Et av
senterets viktigste oppgaver er å ta
imot mennesker som opplever at
de blir krenket.
imidlErtidønsker ikke SMR lenger
å inneha funksjonen som nasjonal
institusjon, fordi senteret selv mener det ikke oppfyller FNs krav. Direktør Nils Butenschøn i SMR mener saken er pinlig, også fordi norske myndigheter etter hans mening
ikke har gjort nok for å unngå å havne i denne situasjonen.
Beslutningen om degraderingen
ble gjort for noen dager siden, og så
snart et formelt vedtak blir gjort av
en egen FN-komité, er Norge å betrakte som B-nasjon. Det betyr at
vi ikke lenger har tale- eller stemmerett i FNs ulike overvåkingsor-

ganer og ikke kan påta oss eller få
tillitsverv, noe som plasserer oss på
samme formelle nivå som Tchad,
Bulgaria og Tadsjikistan.

Rolf Østbø
Stavanger

”Kanskje
myndighetene for
lenge har
trodd at vi
er bedre enn
det vi er?”

vi kan selvfølgelig lure på hvordan
dette kunne skje, og svaret vil uansett være sammensatt. Men kanskje myndighetene for lenge har
trodd at vi er bedre enn det vi er,
og at menneskerettighetene i Norge har bedre kår enn det som er tilfelle?
Som rEgEl er det svakere stilte grupper som kommer dårlig ut
når det gjelder manglende vern for
menneskerettigheter, og en gruppe
som lider spesielt under myndighetenes unnfallenhet, er mindreårige asylsøkere. Enslige asylbarn,
eller enslige mindreårige asylsøkere, er barn som kommer til Norge
uten foreldre eller andre omsorgspersoner. Gud vet hvordan de har
klart det, men i skyggen av denne
ufattelige prestasjonen må myndighetenes skammelige behandling av
dem fortone seg som et svik.
I 2009, ironisk nok samme år
som Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven ble vedtatt, innførte
regjeringen flere tiltak for å begrense innvandringen. Et av disse tiltakene var å gi enslige asylbarn mid-

lertidig oppholdstillatelse. I klartekst betyr dette at barn uten mor
og far eller andre omsorgspersoner,
altså enslige barn, skal returneres
til det landet de kommer fra når de
fyller 18 år.

de vil oppleve forfølgelse og tortur.
Det er barn og unge som ikke har
de samme mulighetene og rettighetene som andre barn. Disse barna
lever blant oss, eller for å være mer
presis, blir oppbevart i Norge.

dEt var daværende statsminister
Gro Harlem Brundtland som i nyttårstalen 1. januar 1992 sa noe som
fikk den norske selvgodheten til å
nå nærmest ekstatiske høyder. Hun
viste til hva nordmenn fikk til internasjonalt og avsluttet med det norskeste av alle sitater: «Det er typisk
norsk å være god.» Noen år senere
sa statsminister Jens Stoltenberg at
regjeringen ville gjøre Norge til verdens mest inkluderende samfunn,
et løfte som ble «fornyet» av Jonas
Gahr Støre så sent som under Arbeiderpartiets landsmøte i 2011.
Dette er stikk i strid med den virkeligheten som skjer ved at norsk
asylpolitikk bryter menneskerettighetene. Ved å sette såkalte innvandringspolitiske hensyn foran FNs
barnekonvensjon påfører Norge
uskyldige barn skader som i ytterste fall er livstruende.

dEn norSkE regjeringen bryter Barnekonvensjonen i behandlingen av
enslige mindreårige. Dette er barn
som bærer på minner og erfaringer fra forferdelige krigsopplevelser. Det er myndighetenes ansvar
og plikt å sørge for at Barnekonvensjonen blir fulgt i Norge, og at
barn har de rettighetene Barnekonvensjonen sier barn skal ha. Det fritar imidlertid ikke de andre partiene; dette handler selvfølgelig ikke
om partipolitikk. Vi har et tverrpolitisk ansvar for å overholde barnekonvensjonen, og mens det tidligere var slik at Norge profilerte seg
som en forkjemper for menneskerettigheter, tyder denne saken på at
virkeligheten er en annen.

For noEn i det norske samfunnet, er
attenårsdagen forbundet med frykt
fordi de vil bli sendt tilbake dit de
flyktet fra, med store sjanser for at

Så dårlig har vi altså stelt oss i landet som har fått æren av å dele ut
Nobels Fredspris, at vi daglig bryter både menneskerettigheter og
barnekonvensjon. Jeg håper inderlig at myndighetene tar degraderingen som en utfordring, slik at vi
ikke står igjen helt uten ære.

Barnekonvensjonen i behandlingen
av enslige mindreårige. Dette er barn
som bærer på minner og erfaringer fra
forferdelige krigsopplevelser. Det er
myndighetenes ansvar og plikt å sørge
for at Barnekonvensjonen blir fulgt i
Norge, og at barn har de rettighetene
Barnekonvensjonen sier barn skal
ha! Det fritar imidlertid ikke de andre
partiene; dette handler selvfølgelig ikke
om partipolitikk, vi har et tverrpolitisk
ansvar for å overholde barnekonvensjonen
og mens det tidligere var slik at Norge
profilerte seg som en forkjemper for
menneskerettigheter, tyder denne saken
på at virkeligheten er en annen.
Så dårlig har vi altså stelt oss i landet
som har fått æren av å dele ut Nobels
Fredspris, at vi daglig bryter både
menneskerettigheter og barnekonvensjon.
Jeg håper inderlig at myndighetene tar
degraderingen som en utfordring, slik at vi
ikke står igjen helt uten ære!

Tur-orientering med Fana IL
Sørvesten har fått henvendelse fra Fana tur-orientering ved leder
John Olav Alvsvåg som skriver:
”Turorientering er tradisjonell tur i skog og mark med
kart og kompass uten konkurranse på tid og er Norges
orienteringsforbund sitt bidrag til folkehelsa. Turorientering har
vært et tilbud i sommer halvåret eller som ski tur-o om vinteren.
De siste årene har det blitt mer fokus på å tilby tur-o til nye
grupperinger som for eksempel funksjonshemmede og tur-o i
mer urbane strøk som “foto-orientering” etc.
Siden de tradisjonelle tur-o postene i urbane strøk har vært
utsatt for sabotasje velger man å tilby tur-orientering som fotoorientering. Som det fremgår av websiden http://turorientering.
no/fana/ er Fana en av pilotklubbene for å utvikle fremtidens

turorientering. Det innebærer at det vil bli lagt opp til differensiere
løyper grønn, rød, blå og sort med økende vanskelighetsgrad.
Opplegget vårt på Slåtthaug har vært benyttet av enkelte av
rehabiliteringsenhetene på Haukeland universitetssjukehus.
Siden deres tidskrift dekker både Hordaland og Rogaland vil
jeg også tipse om at det finnes gode tur-orientering opplegg på
Voss, Stord og ikke minst Haugesund.
Håper dere finner det arbeid vi har gjort med å tilrettelegge
turorientering for funksjonshemmede i Fana interessant og håper
vi kan ha et godt samarbeid i årene som kommer,”
avslutter John Olav Alvsvåg med.
Redaksjonen har tatt utfordringen og oppfordrer leseren til å
komme seg ut i marka.
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Tilrettelegging av bryggeanlegg på Romsa
Tekst: Geir Inge Sivertsen
I sommer var vi på båttur til Nord Rogaland på en øygruppe som heter Romsa like utenfor Etne og Ølen. Veldig fin og populær
plass for båtfolket. Vi har vært dere flere ganger tidligere, sist i 2006. Bryggeanlegget har vært av de bedre når man sitter i
rullestol og vi har flotte sommerminner fra stedet.
Men nå er det blitt enda bedre for adkomst med rullestol, egen betongflytebrygge, med reservert plass for
funksjonshemmede. Fin bred og sikker landgang fra flytebryggen og opp til en stor uteplass med god adkomst for rullestol.
En flott grillbod med peis, langbord, presenninger som kan skjerme for vinden, alt utført i fine materialer.
Daglig leder i Friluftsrådet Vest- Oddvin Øvernes kunne fortelle at dette anlegget er blitt til ved iherdig innsats av flere
båtforeninger i samarbeid med friluftsrådet. Den siste tilrettelegging er blitt støttet av Gjensidige stiftelsen med kr 350 000.
Totalt vil et slikt anlegg kostet kr 1,5 mill. om det skulle bygges i dag.
Vi har reist med båt på Vest og Sørlandet i 14, år og har ikke vært på en uthavn som er så godt tilrettelagt for rullestolbruk,
noe sted. Kjempeflott innsats av alle involverte. Her viser de hvordan det kan gjøres.
At grillboden ikke har adkomst for manuell rullestol er nok en liten glipp. Det er veldig lite tilrettelegging som trengs for at
denne er tilgjengelig, slik at vi ikke trenger hjelp av andre.
Her viser Friluftsrådet i samarbeid med båtforeninger, hvordan slike steder kan tilrettelegges. En stor takk til alle bidragsytere.
Tilrettelagt toalett og en baderampe som kan kombineres med landgang for båter med nedsenkbar lem, settes på
ønskelisten. Da vil stedet være tilgjengelig for de som kommer i elektrisk rullestol. Med de gode kreftene som bidrar her, tror
vi det skal være mulig å få dette til.
Vi reiste derfra med god minner, vi fikk flott fisk og god krabbe. Dette vil vi gjenta og det anbefales. En flott norgesopplevelse.

Mobilbillett
Sørvesten har fått en oppfordring fra NHF Bergen om at vi omtaler det nye tilbudet fra Skyss som går på muligheten til å kjøre
enkeltbillett over mobil.
Det har vært jobbet mye med Bybanen og en av de forholdene som det har vært reist kritikk til er at billettautomatene og betjening av
disse ikke har vært tilgjengelig.
Nå har Skyss endelig kommet med løsningen: Mobilbillett.
På deres nettside http://www.skyss.no/StartSide.aspx leser vi;
No kan du kjøpe enkeltbillett med mobilen!      
“Skyss Billett” er ein mobilapplikasjon for iPhone og Android telefonar kor du kan kjøpe EnkeltSkyss til vaksen,
barn og honnør, i tillegg til nattakst i helgene. Mobilbilletten er gyldig innanfor Sone Bergen på alle Skyssbussar, Bybanen og «Snarveien» (båtruta mellom Askøy og Bergen) i 90 minutt frå kjøpstidspunktet. Last
ned appen i App Store og Google Play (Play butikk).
Du kjøper mobilbilletten før du går om bord og betalar med enten bankkort (Visa og Mastercard),
mobilkonto (påfylla med bankkort eller via nettbank på førehand) eller via telefonrekning. Andre
type billettar (f. eks. periode-, gruppebillettar) må du kjøpe om bord eller på ein av våre
billettautomatar eller kundesentera.
Du kan nytte bakre inngang på bussen og treng ikkje registrere eller vise mobilbilletten
til sjåfør.

Sørvesten tar i mot erfaringer fra brukerne
Mobilnett:
(Bruk av mobilapplikasjonen krevjar bruk av mobildatanettverk (GPRS/
Edge/3G/4G). Manglande dekning vil medføre at billettar ikkje kan
kjøpast med applikasjonen. I slike tilfeller må du kjøpe billett om
bord eller på ein av våre billettautomatar eller kundesenter)
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Høgskolen i Agder, foto: Jaro Hollan

Tilgjengelighet i offentlige bygg
Bygg for alle er Statsbyggs nettsted med informasjon om tilgjengeligheten i over
400 av våre offentlige bygg som høyskoler, museer, trafikkstasjoner med mer.
Besøkende kan velge bygning, se detaljer om de enkelte lokaler og mulige hindringer på veien til
besøksmålet. I tråd med Regjeringens plan for universell utforming til viktige samfunnsområder,
har Statsbygg utviklet et elektronisk verktøy for synliggjøring av universell utforming og forhold i
eksisterende bygninger. Verktøyet Bygg for alle består av tre moduler: registrering, forvaltning og
presentasjon av tilgjengelighet.

Bredtvedt kompetansesenter- rampe med
håndlist i to høyder.

Høgskolen i Narvik- automatiske 2-fløyet
dør med kontrastmerking og ledelinje.

Målet med Bygg for alle er primært å videreføre arbeidet med å
systematisere og forbedre tilgjengeligheten i Statsbyggs eksisterende
eiendommer.
Sekundært er målsettingen å vise samfunnsansvar ved å dele systemet
med andre offentlige eiendomsforvaltere i Norge. Dette systemet er
unikt og foreløpig det eneste av sin art i landet.

Datasystemet er utviklet av Statsbygg og KnowIT AS

Prøv selv på www.byggforalle.no
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ET GRUSOMT MØTE
KONFERANSEN SOM BESEGLET JØDENES SKJEBNE
Nylig ble jeg oppmerksom på en liten notis i Stavanger Aftenblad. De få
linjene bortgjemt inne i avisen fortalte at John Demjanjuk var død, han hadde stille og rolig sovnet inn på et aldershjem i Tyskland, 91 år gammel.
TEKST: ROLF ØSTBØ
Demjanjuk ble så sent som i 2011 dømt
for medvirkning til drap på 27.900 jøder
i utryddelsesleiren Sobibor, sørøst i
Polen, under 2. Verdenskrig. Det er
uhyggelig å tenke på at denne mannen
hadde medvirket til så mange uskyldige
20 SØRVESTEN

menneskers død og alle var jøder. Hvorfor?
Det er vanskelig å gi et entydig svar på
det, men jødeforfølgelser var ikke noe nytt i
historien, det finnes mange eksempler på det.

Krystallnatten
Da 2. verdenskrig var under oppseiling,
ble det på ny blåst på glørne som ulmet

av jødehat, og allerede i 1933 fikk verden
kjennskap til nazistenes syn på jøder. Et
enormt bokbål i Berlin, der 20 000 bøker
og tidsskrifter skrevet av jødiske og
antinazistiske forfattere gikk opp i flammer
var nazistenes måte å varsle om at en ny
og brutal tidsepoke var innledet, og dette
var bare begynnelsen.

om bord i skipet M/S Donau, som lå ved kai
i Oslo. Skipet gikk til Stettin i Polen og derfra
ble fangene fraktet videre til utryddelsesleiren
Auschwitz. 346 kvinner og barn ble drept i
gasskammeret ved ankomst. Resten ble satt
i slavearbeid og bare ni av disse overlevde
krigen. Antisemittismen var så stor i Norge
at nesten ingen brydde seg om fangenes
skjebne.

Et grusomt møte

I flere år spredte det redselsfulle regimet
sitt hat mot jøder og alt som var jødisk.
«Krystallnatten» ble den kalt, den som
egentlig markerer begynnelsen på Adolf
Hitlers systematiske utryddelse av jøder i
Tyskland. Det var natten til 10. november
1938, og navnet henspeiler på de mange
knuste vindusrutene i jødiske butikker
som ble ødelagt. Etter Krystallnatten gikk
nazistenes jødeforfølgelser inn i en ny og
mer ytterliggående fase. Strengere lover
ble innført for å inndra jødisk eiendom og
gjøre jødene fullstendig rettsløse.

Du må ikke sove
Omtrent samtidig skrev Arnulf Øverland
sitt monumentale dikt «Du må ikke sove»,
som handler om nazismens og fascismens
framgang i Europa og er en advarsel om
det som skal skje. I diktet skriver Øverland
blant annet:
Du må ikke tåle så inderlig vel
Den urett som ikke rammer deg selv
Fem år etter at diktet ble utgitt, gikk
forfatterens profeti i «oppfyllelse», da norsk
politi arresterte 532 jøder og tvang dem

I 1942 inviterte nestsjefen i SS, Reinhard
Heydrich, en rekke statssekretærer,
byråkrater og juridiske eksperter til en
konferanse i Villa Am Grossen Wannsee
56. Oberst Adolf Eichmann var referent
til sammenkomsten, som bare varte
i halvannen time. Konkret handlet
konferansen om hva man skulle gjøre med
jødene, og trekke opp retningslinjer for
hvordan utryddelsen rent praktisk skulle
gjennomføres.
Traktene rundt idylliske Wannsee, som
ligger sør for Berlin, er siden blitt kalt det
ondeste stedet på jorden. Langs bredden
av innsjøen ligger praktfulle gamle villaer,
bygd i italiensk renessansestil. Lubne
steinengler hilser velkommen langs alleen
opp til den mest beryktede bygningen;
villaen som huser konferanserommet der
avgjørelser som skulle besegle jødenes
skjebne ble tatt.
Wannseekonferansen endte med
følgende vedtak: Europas anslagsvis 11
millioner jøder skulle avlives i gasskamre,
etter at man hadde utnyttet de som var
arbeidsføre i industrien. Løsningen på
«Jødespørsmålet» var besvart. Resten av
historien handler om ufattelige lidelser.
Eichmann, som i 1962 ble hengt i Israel
for sine ugjerninger, var en mester i å
kamuflere ondskapen han siden skulle
sette ut i livet. Det tyske «problemet» var
hva man skulle gjøre med de enorme
antall jøder som befant seg i Polen og i
de sovjetiske områdene der tyske styrker
fremdeles rykket fram. Store byområder
var overfylt og etter hvert ble jødene ansett
som et lagringsproblem. Jødene og de
slaviske folkene var untermenschen –
undermennesker.
Erich Koch, den råbarkede
Reichskomissaren for Ukraina, uttrykte
følgende i en tale i Kiev i mars 1943: «Vi
er en herrerase, vi må huske at selv den
laveste tyske arbeider, rasemessig og
biologisk, er tusen ganger mer verdifull enn
befolkningen her!»

Eichmannforhørene
Femten år etter krigens slutt, ble Adolf
Eichmann oppsporet i Argentina av
israelske etterretningsagenter og ført i all
hemmelighet til Israel for å stilles for retten.
Protokollene fra forhørene ble gjennomlest
og bekreftet av Eichmann selv.
Forhørene ble ledet av politioffiseren
Avner Less, og når en leser referater fra
forhørene, får vi gjennom nazistens egne
ord et skremmende bilde av mannen som
fra sitt skrivebord sendte millioner av jøder
i døden. Eichmann hadde et smil som aldri
nådde opp til øynene, det virket som om
han ikke hadde følelser og empati, og helt
til dommen falt uttrykte han aldri skyld eller
anger for det han hadde gjort.
Her følger et tilfeldig utdrag av forhørene
av Eichmann i 1961, gjort av Avner Less:
Less: Deres plan var en total utryddelse
av alle jøder.
Eichmann: Ikke min plan. Jeg hadde ikke
noe med den planen å gjøre, herr kaptein.
Less: Jovisst var de enig i den planen,
for…..
Eichmann: Naturligvis er jeg skyldig i
medvirkning. Det er helt klart. Etter juridisk
oppfatning er jeg skyldig i medvirkning.
Less: Vi snakker ikke om juridisk
medvirkning her. Vi snakker om nakne
kjensgjerninger.
Eichmann: Ja, men jeg mener jo at på
grunnlag av disse nakne kjensgjerningene
er jeg…..juridisk sett skyldig i medvirkning,
naturligvis. Det innser jeg, det forsøker jeg
heller…..det kan jeg ikke forsøke…..meg
på å…….vri meg……benekte!
To måneder etter det siste avhøret sto
Adolf Eichmann foran sine dommere
i Jerusalem. Staten Israel betalte for
hans forsvar. Prosessen mot ham var
eksemplarisk og mønstergyldig i sin
rettferdighet. Ingen av hans ofre fikk
oppleve det.
Wannsee-villaen har vært museum og
dokumentasjonssenter siden 1992.

Kilder:
William L. Shriver – Det tredje rikes slaver
Torgrim Eggen – Dagens Næringsliv mars 2012
Det norske Holocaustsenteret
Jochen von Lang – Eichmannforhørene
Egne foredrag og artikler om emnet
solidaritet og diskriminering
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I vinduskroken
Tekst: Alf-Are Skog
Her jeg sitter bak mine mørke gardiner
og beskuer verden, ser jeg altfor mye på
«kassen».
Jeg burde heller lest bøker, mange bøker.
Jeg burde lest de riktige bøkene - av de
store forfatterne og idé-skaperne. Det
må jeg innrømme, det har jeg ikke gjort
og kommer sikkert ikke til å gjøre. Det jeg
har lest, leste jeg på gymnaset. Der var
jeg ferdig i ’76 og det sier noe om hvilken
gammel årgang jeg er. Det som jeg leste
har jeg glemt. Ikke at jeg har hatt noe aktivt
forhold til å huske det jeg leste. Hadde jeg
det - ja da hadde jeg sikkert husket noe
mer.
Men jeg husker at i Februar var det mye
sport på kassen. Det var mye fint vær og,
stabilt og kaldt. For de som ikke liker kaldt
vær var det for stabilt.
Men det var dette med sporten på

kassen som jeg husket, jeg som leser så
lite med bøker.
De store stjernene. De som er først,
lengst og høyest på de måldefinerte
rammene blir tiljublet av massene,
omsvermet og tilbedt.
Journalistene og intervjuerne er gribber
som med sine mikrofoner og notisblokker
søker landing mellom eller på stjernene.
Og der - som oftest enten i en møtende
posisjon eller i en noe tildekket stilling
ser du han. For det er i all hovedsak en
han som er der. Der står han som en
menneskelig kleshenger med et klesplagg
med det rette sponsormerke og inviterer
stjernen til seg. Som en uimotståelig
kraft står han der. Og stjernen kommer
og smetter inn i kleshengeren som i en
elskovspakt.
Det som jeg lurer på er hvorfor. Hvorfor
står han der?
Når det er uteidrett må det være fordi

det er kaldt? Selvfølgelig er det det, tenker
jeg selv om de aller fleste stjernene før
det har byttet til varme klær. Eller kan det
tenkes at idrettsutøveren er sjenert, eller
har noe å skjule er så glad at de må være
for seg selv med kleshengeren. Eller har
utfoldelsen vært så krevende at de like
godt kan kle seg om med en gang?
Det ser ikke ut for at det har noen
sammenheng med inn- og ute idrett. I
boksing og i svømming som begge må
beskrives som inne idrett har vi samme på
plass som påkledere. Idretten trenger en
fornyelse og såkalte avkledere ville kunne
gi uante resultat.
Jeg med mine manglende leseerfaring
må stille spørsmål? Jeg finner frem en
kassett, for nå er det kult igjen og trykker
play og ut av høytalene kommer Queen
med og den legendariske vokalisten
Freddie Mercury ”We Are The Champions”

Årsmøte i Norges Handikapforbund
Sørvest 2013
• Årsmøtet i NHF Sørvest vil bli gjennomført lørdag 20. april på Stord Hotell på Stord se link
http://stord-hotel.no/
• I forbindelse med årsmøtet vil det bli gjennomført et kurs søndag 21.april. For mer informasjon
kontakt regionskontoret på telefon nummer 950 26 526
Årsmøte i lokallag
• er fastsatt i NHFs lover § 4 - 1
• Årsmøtet er organisasjonsleddets høyeste myndighet og skal holdes innen utgangen av mars.
Det er styret som bestemmer tid og sted for årsmøtet.
• Lokallagene skal varsle medlemmene minst 3 uker før årsmøtet. Saker som medlemmene ønsker behandlet i
årsmøtet må bringes inn for styret senest 14 dager før årsmøtet.
• Lokallagstyret kunngjør endelig innkalling med saksliste for alle medlemmer minst 1 uke før årsmøtet
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Tidsfrister for universelt
utformede grunnskolebygg;
Innspill til partienes Stortingsvalgsprogram
Tekst: Arild Birkenes
Tidsfrister for universell utforming av
grunnskolebygg er en av NHF sine
fanesaker. Her følger en kort og så
godt som rykende fersk oppdatering
på partienes politikk på dette området
i følge siste tilgjengelige versjoner av
partiprogrammene, med vår vurdering
og forslag til ny ordlyd i de respektive
partiprogrammene
• SV har endret sitt forslag i tråd med
våre innspill, og støtter tidsfrister for
når skolebyggene skal være universelt
utformede.
• Arbeiderpartiets forslag Følge opp
elevenes arbeidsmiljølov, gi statlig støtte
til opprusting av skolebygg gjennom
rentekompensasjonsordningen og stenge
skoler som ikke er i forsvarlig stand.
Arbeiderpartiet vil fjerne barrierer og sørge
for universell utforming og tilgjengelighet
slik at alle kan delta i samfunnet.
NHFs vurdering av APs forslag:
Lite forpliktende og midler fra
rentekompensasjonsordningen gir
ikke nok handlingsrom.
NHFs forslag til AP: Sikre universell
utforming av alle grunnskolebygg ved å
gi forskrifter med tidsfrister for når alle

grunnskolebygg skal være universelt
utformet.
• SPs forslag:
Senterpartiet ønsker at både elever og
lærere skal trives på skolen. Et viktig
element i trivselen er at det finnes gode
skolebygg og muligheter til å ha alternativ
undervisning. Norske skolebygninger
skal opprustes til de er i samsvar med
lovverket for inneklima. Senterpartiet vil
videreføre rentekompensasjonsordningen
for opprustning av skolebygg som sikrer
kommunene og fylkeskommunene
rentefrie lån for å oppruste skolebygg.
NHFs vurdering: Ensidig fokus på
inneklima, nevner ikke universell
utforming eller forskrift med tidsfrister.
NHFs forslag til SP. Senterpartiet vil
også sikre inkludering i norsk skole ved
å gi forskrifter med tidsfrister for når alle
grunnskolebygg skal være universelt
utformet.
• KrFs forslag at alle offentlige bygg og
uteområder og adkomsten til disse må
være universelt utformet.
NHFs forslag til KrF Forskriftsfeste
tidsfrister for når alle grunnskolebygg skal
være universelt utformet.

med universell tilpasning av alle skolebygg.
NHFs forslag til Høyre Gi forskrifter for
når alle grunnskoler skal være universelt
utformet.
• FrPs forslag: Fremskrittspartiet mener
det er svært viktig at elevene har et godt
fysisk og psykososialt miljø på skolen. I
dag ser vi at mange skoler forfaller, og at
det er dårlige fysiske arbeidsforhold for
elevene. Fremskrittspartiet mener vi må
ha større investeringer i opprusting av
skolebygg. Å investere i skolebygg er en
investering for fremtidig verdiskaping og
noe vi må prioritere. Fremskrittspartiet vil
øke investeringene i skolebygg.
NHFs vurdering: ingen konkretiseringer
av uu eller tidsfrister.
• NHFs forslag til FrP: Fremskrittspartiet
mener vi må ha større investeringer
i opprusting av skolebygg. En slik
opprustning må også sikre at alle
skolebygg blir universelt utformet. Å
investere.. Gi forskrift med tidsfrister for når
alle grunnskolebygg skal være universelt
utformet.

• Høyres forslag Sette i gang arbeidet
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Et bilde sier mer enn

1000 ord

Redaksjonen utfordrer leserne av Sørvesten til å sende inn bilder. Motiv er fritt.
Vi har fått tilbakemelding om at det er flere av bladets lesere som driver med
dette. Nå er ballen kastet med håp om at du tar den.

Navn:

Nils Magne Kloster

Alder:

60 år

Interesse:

Foto og amatørradio. UU i Kvinnherad kommune gjennom Rådet for Funksjonshemma.

Utdanning:

Ikkje fullført pga trafikkulykke.

Bilde er tatt: Frå garden Tveito i Høylandsbyg. Ein av fire gardar i Kvinnherad som driv med ”Grønn omsorg”.
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Kamera:

Pentax K7, speilrefleks m/HD videoopptak.

Viktig:

 g styrer kamera frå eit stativ på stolen. Litt spesialtilpassning m/arm for zoomobjektiv,
E
snorutløysar og trådlause utløysarar, pluss tripod til nattoptak eller lang lukkertid.

Byombudet i Bergen
- tar de saken?
Tekst: Arild Birkenes
Avlastning, Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA), bruken av
”forsvarlighetsbegrepet” i saksbehandlingen og Individuell Plan
(IP)var blant temaene som ble diskutert på et møte mellom
brukerorganisasjoner og Byombudet i Bergen 30 januar.
Hensikten med møtene er å fange opp felles problemstillinger
blant brukerorganisasjonene som Byombudet kan ta opp med
forvaltningen og Bystyret dersom ikke det finnes løsninger på et
lavere nivå. Planen er at Byombudet og brukerorganisasjonene
skal møtes to ganger i året.
Representanter fra organisasjonene meldte om altfor få avlastningsplasser og at en del brukere som har fått vedtak om avlastning eller besøkshjem som ikke får selve tjenesten.
I følge flere av organisasjonene til stede praktiseres BPA ordningen ulikt i de forskjellige bysonene og flere hadde inntrykk av
at kommunen ønsker å redusere bruk av ordningen. Hvorfor har
kommunen 20-timers grense og hvorfor vil ikke kommunen gi ordningen til barn, var to av spørsmålene som ble tatt opp.
Intensjonene med Individuell Plan blir i liten grad realisert og
overgangen fra barn til voksen oppleves generelt som dypt problematisk av mange tjenestebrukere og foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne: ”Alt som er bygd opp rundt den unge, raser
på mange måter sammen når man blir 18 år”, ble det sagt. De
forebyggende aspektene ved Samhandlingsreformen er kommet i

skyggen av mer akutt helsehjelp og kommunenes utvidete ansvar
for pasienter som er utskrevet fra sykehus, ble det hevdet. Åsane
bydel ble imidlertid fremhevet som et eksempel til etterfølgelse.
Der har man egen koordinator som har spesialisert seg på rollen
som koordinator for Individuell Plan.
Rådgiver hos Byombudet Hege Hansen oppsummerte resultatene fra samtalen som hun hadde hatt med Forvaltningsenheten
siden sist møte i oktober. Hansen understreket at Byombudet
kun har en rådgivende rolle og dermed ikke kan omgjøre vedtak.
Det virket som om Forvaltningsenheten hadde begrenset forståelse for de problemstillingene som ble tatt opp på organisasjonenes vegne av Byombudet.
Andre saker som ble tatt var kjøregodtgjørelse for støttekontakter, ledsagerbevis og omsorgslønn som praktiseres ulikt i forhold
til resten av landet og internt i de forskjellige bydelene i kommunen.
Etter møtet satt Guri Anne Egge, leder av NHFU Sørvest, og jeg
igjen med et inntrykk av at vi ikke skal ha for store forventninger
til at Byombudet kan endre forvaltningspraksisen eller som det
heter i mandatet; ”…påse at det ikke blir gjort feil eller urett mot
den enkelte innbygger i den kommunale forvaltningen”. Møtene
kan være viktige, men som en av mange påvirkningsarenaer og
kanskje først og fremst som et sted der representanter fra organisasjonene treffes for å få saker av felles interesse på bordet.
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på maken…….
Tilrettelagt og redigert av Rolf Østbø

Fremtiden i våre hender
Tidligere NRK-journalist, Åshild Ulstrup, sier i en
kommentar at hvis du har bein å gå på og noen tanker
igjen i hodet, er det helt fantastisk å bli gammel i Norge.
Vi vet ikke hva Ulstrup har inhalert, men fantastisk blir det
vel aldri å bli gammel i Norge? De fleste av våre lesere
kan vel uansett glemme det med beina!

Skitne sykehus
Ifølge den svenske avisen, Östgöta Correspondenten,
er det ingen svenske sykehus som rengjør toalettene
like grundig som McDonalds eller Statoil, som
vasker sine toaletter åtte ganger hver dag! Avisens
medarbeider skriver i en pressemelding at dette både er
skremmende og problematisk, ettersom det handler om
pasientsikkerhet.
Vår lille nevø Ronny lurer på om sykehusene over kjølen
driter i renholdet?!

Norske Skog
Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell tror han hadde blitt
redd hvis han var i skogen og traff på ulv.
Vår mann i redaksjonen, Alf-Are Skog, tror Solhjell neppe
hadde sett ulven for bare trær, men er kjapp med å legge
til at hvis noen ikke ser skogen fordi det er trær i veien,
bør trærne tvangshugges! Alt dette mens vår tidligere
proffbokser Harald Skog, slår fast at han plent nekter å si
noe som helst!
NHO-sjef Kristin Skogen Lund, kan ikke se at dette
vil påvirke vårens tariffoppgjør og mener selv at hun
ikke har noen svin på skogen, mens Nasse Nøff er
snar med å understreke at han for sin del trives best i
Hundremeterskogen.
Sørvesten mener derimot at hvis det vitterlig er trær, så
er det et logisk faktum at det er en skog i nærheten.
Imidlertid er det vel slik at den som roper i skogen får
svar.

Myggstikk er like plagsomt for det og sebraen kan ikke
noe for at den har striper. Hva en sebra har å gjøre med
denne saken er komplett uforståelig!
Sørvesten beklager denne digresjonen.

Harald Rex
Kong Harald forteller at det ikke følger med instruks for
hvordan jobben som konge skal gjøres, selv om det har
gått to foran ham.
Bare to? Hvis Harald hadde tatt seg bryet med å rote
fram kongesagaene til Snorre, kunne han tatt for seg
hele rekka fra Harald Hårfagre til Håkon V Magnusson
og fått en oppskrift på hvordan de ordnet opp i både det
ene og det andre.

Hytte til salgs
Sandefjords Blad annonserer en hytte til salgs på
praktfull øy i Viksfjorden med vann på alle kanter.
Vår lille nevø Ronny lurer i sakens anledning på om
nordavinden også kommer fra alle kanter der, eller om
det svømmer levende torsk i skiver i fjorden?

Ja, de penga
Jonas Gahr Støre mener at å starte med å diskutere en
grense eller et tak målt i kroner, er å starte i feil ende.
Vår lille nevø Ronny lurer på om det er helseministeren
eller Jøtul-arvingen som mener det?

Kannibaler i Aurskog?
I Aurskog spiser de gamle for 39 kroner dagen,
mens Hjelmeland spanderer 122 kroner på mat til
sykehjemsbeboere. Det er VG som melder dette.
Sørvesten er rystet; tenk å spise gamle og attpåtil
få betaling for det. Dette minner mistenkelig om
kannibalisme! Nei da har vi mer sans for Hjelmeland
kommune som, tross for alle de problemene eldre
medfører, spanderer mat på dem.

Lederkrise
Yasser Arafat er gravd opp igjen. Står det virkelig så
dårlig til med lederrekrutteringen blant palestinerne?

Reparere, applaudere, fantasere,
konkludere

Sebraens striper

SV-veteran Stein Ørnhøi sier at SV demonterte seg selv
politisk før partiet kom inn i regjeringen. Typisk SV; å rive
ned er de flinke til, men overlater til andre å bygge opp!

Dagens Næringsliv mener at like lite som en kan
beskylde Audun Lysbakken for at han vil øke skatten,
kan en ikke bebreide en mygg for at den suger blod.
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Nabokrangel for evigheten
Ole Paus er klar på at hvis han kommer til Paradiset, vil han
ikke bo i samme oppgang som Rune Larsen.
Sørvesten mener at ingen av dem er sikre kandidater til
en opphøyet plass i Paradiset. Det beste er nok å ta en
kamp om gangen, og da mener vi ikke i trappeoppgangen!
Uansett; når den tid kommer er det vel Game Over!

Den hellige treenighet
Skuespilleren Bjørn Sundquist sier at han er religiøs. Han tror
både på Gud og Jesus; har sans for dem begge, men ikke
så mye for presten. Sørvesten er rystet over at Sundquist ser
ut til å ha glemt Den Hellige Ånd!

eiersiden i en bokhandlerkjede som spesialiserer seg på
salg av billigbøker.
Mannen med brillene, tidvis kalt brilleslangen, ser kanskje
for seg en framtid som bokorm?

Alkoholmisbruk
Like før jul brøt uvedkommende seg inn i Gianfranco
Solderas vinkjeller og åpnet tappekranene til flere svære
fat som til sammen inneholdt 62 00 liter vin. Seks års
vinproduksjon forsvant i sluket, og hvilken vin; Case
Basse Soldera Brunello di Montalcino Riserva regnes
som en av Italias absolutte toppviner og koster omtrent
kr. 1 400,- pr. flaske på Vinmonopolet!
Det var vel Platon som sa at vinelskere alltid finner en
eller annen grunn til å prise en hvilken som helst vin, men
det var neppe noe slikt som dette han tenkte på?

Brilleslange eller bokorm?
Trygve Hegnar, sist sett med briller, har involvert seg på

Alle som viser gyldig ledsagerbevis eller annen
bekreftelse på at de kommer fra institusjon
betaler for 1 billett og får 1 billett.
Gjelder for alle forestillinger
i Sandnes og Stavanger*
For mer informasjon
ring 51 51 07 00
www.sfkino.no

Vi takker alle
våre annonsører
for den
flotte støtten!

*Gjelder ikke luksussalen

Time kommune

Avdeling kommunalteknikk

Time kommune, Tlf. 51 77 60 00, E-post: servicetorget@time.kommune.no, www.time.kommune.no
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Gjett - rett
Svarene finner du nederst på siden.
Spørsmål
1.

I hvilket land hersket Røde Khmer under ledelse av despoten Pol Pot?

2.

I hvilket land ligger det berømte Fuji – fjellet?

3.

I hvilket land ligger byen Katmandu?

4.

I hvilket land ligger ruinbyen Angkor?

5. 	 Hva heter Kinas største by?
6.

Hvem skrev romanen «Den fjerde nattevakt» som ble utgitt i 1923?

7.

Til hvilket land grenser Panama i sør?

8.

hva heter den største byen på stillehavsøya Oahu?

9.

Hva heter den største byen i Mojaveørkenen i USA?

10. Hvilket sigarettmerke har samme navn som delstadshovedstaden i Oregon, USA?
11. 	Hvor ble VM i fotball arrangert i 2006?
12. Hva heter de to europeiske landene som gikk gjennom en fredelig deling i 1993?
13. I 1993 ble et afrikansk land delt etter en svært blodig borgerkrig. Hva heter det gamle og det nye landet?
14 Hva heter det nåværende barneombudet, som har hatt stillingen siden 2004? .
15. 	Når og i hvilket land ble «Redd Barna» grunnlagt?
16. Hvilket Beatles-medlem handler filmen «Nowhere Boy» om?
17. Hvilken kalender benyttes i Norge?
18. Hvem har verdensrekorden på 100 meter med 9,58?
19. 	Hva het den første store norske rockefestivalen?
20. 	Norges to største jazzfestivaler avholdes i hvilke byer?
21. Hva heter sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste (PST)?
22. Hvilke fylker grenser til Vest-Agder?
23. I hvilken amerikansk delstat ble Barack Obama født?
24. Hva kalles Danmark-Norges mislykkede forsøk på å invadere Sverige i 1788?
25. 	Hva heter den store byen som ligger ved Nilens delta?

1. Kambodsja 2. Japan 3. Nepal 4. Kambodsja 5.Shanghai 6.Johan Falkberget 7. Colombia 8. Honolulu 9. Las Vegas 10. Salem 11.
Tyskland 12. Tsjekkoslovakia ble delt i Tsjekkia og Slovakia 13. Etiopia ble delt og Eritrea oppsto. 14. Reidar Hjermann 15. 1919 i Storbritannia. 16. John Lennon. 17. Den gregorianske. 18. Usain Bolt. 19. Kalvøyafestivalen (1971 – 1997). 20. Molde og Kongsberg. 21. Janne
Kristiansen. 22. Rogaland og Aust-Agder. 23. Hawaii. 24. Tyttebærkrigen. 25. Alexandria.
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Kryssord

4

7

Vannrett: 1) Pronomen 5) Høydepunkt 8) Hor 9)
Preg 12) Elv (omvent)
13) Mosjoner 14) Skapende 17) Mannsnavn 18)
Ledd 20) Like 21) I 6 loddrett.

8
9

10
12

14

11

Loddrett: 1) Tortur redskap 2) Trosse med
mindre anker 3) Er tungt
4) Naboer 6) Treg 7) Erindringer 10) Mannsnavn
11) Juridisk begrep
14) Herskertittel (Asia) 15) Konkurranse 16)
Preposisjon
19 19) Først i 2 loddrett.

13

15

16

17
18

Frist for innlevering av kryssord er 3. mai
2013. Svar sendes innen den tid til NHF
Sørvest, Østre Nestunvei 20, 5221 Nesttun
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ALF

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening

HBF

Handikappedes Barns Foreldreforening

LARS

Landsforeningen for Ryggmargskadde

LFN

Landsforeningen for Nakkeskadde

LFPS

Landsforeningen for Polioskadde
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LFS

Landsforeningen for Slagrammede

LKB

Landsforeningen for Kvinner med
Bekkenløsningsplager

AMC

Landsforeningen for Arthrogryposis Multiplex Congenita

NASPA

Norsk forening for Arvelig- Spastisk Paraparese/- Ataksi

Fotfeilforeningen
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Norges Handikapforbund Sørvest
- alfabetisk lokallagsliste
ALF Hordaland
Fred Gunnar Eide
Hylkjebakken 12
5109 Hylkje
993 58 886
fgu-eid@online.no

LFA Hordaland
Gisle Hagenes
Kyrkesteinvn 15
5357 Fjell
906 65 642
gihage@online.no

NHF Fusa
Marit Holmefjord Solvang
Holdhus
5640 Eikelandsosen
412 15 911
maritehs@gmail.com

NHF Stavanger
Anne Marie Auestad
Børeringen 9
4085 Hundvåg
906 00 739
am.auestad@getmail.no

ALF Rogaland
Bjarne Kapstad
Krosshaugveien 3
4085 Hundvåg
906 96 025
bkapstad@online.no

LFA ROGALAND
Jorunn Svanevik
Stemmemyr 12
5542 Karmsund
951 15 192
josvane@haugnett.no

NHF Hå
Christine Søiland
Nærbøgata 8
4365 Nærbø
915 20 506
csoiland@lyse.net

NHF Stord
Palmar Olav Løklingholm
Lønningsåsen 7, 3a
5417 Stord
53 41 08 22
pal-o-lo@online.no

HBF Hordaland
Øyvind Mathisen
Skranelia 15
5251 Søreidgrend
915 92 464
oeymat@online.no

LFN HORDALAND
Margit R. Solheim
Konsul Børsgate 13b
5006 Bergen
911 77 391
lfn.margit@gmail.com

NHF Karmøy
Kjell Inge Bringedal
Stemmemyr 12
5542 Karmsund
909 17 522
kbrin@haugnett.no

NHF Ulvik
Bjørg Midtbø
Øvre Paradis 25
5730 Ulvik
56 52 63 42

HBF Rogaland
Mette Mæland Aske
Dykjelveien 11
4032 Stavanger
954 92 002
Mette.aske@lyse.net

LKB HORDALAND
Tina Liadal Herrevold
Hesthaugen 82
5200 Os
410 72 828
trivselen@gmail.com

NHF Klepp og Time
Sissel Løchen
Arne Garborgsvei 16
4340 Bryne
51 48 87 13
sissel.loc@c2i.net

HORDALAND POLIOLAG
Marit Sætvedt
Dag Hammerskjøldsvei 171
5044 Fyllingsdalen
922 10 646
maritir@frisurf.no

LFS Hordaland
Hans Henrik Tøsdal
Nygårdsmyren 1
5164 Laksevåg
918 66 074
hans@avantic.no

NHF Meland
Anne-Berit Kolås
Fosseskarvegen 73
5918 Frekhaug
908 90 731
kokolaas@online.no

Rogaland Poliolag
Kjell Inge Bringedal
Stemmemyr 12
5542 Karmsund
909 17 522
kbrin@haugnett.no

NHF Bergen
Astrid Haugstad Tangerås
Postboks 93 Nesttun
5852 Bergen
934 07 420
astridH.tangeras@dnb.no

NHF Nord-Rogaland
Åse Kallevik
Viksemarka 74
5514 Haugesund
52 71 81 61
aas-kall@online.no

LARS Hordaland
Marius Loftheim
Helgesensgt. 4
5003 Bergen
55 31 22 64
loftheim@gmail.com

LKB Rogaland
Inger Marie Tjøstheim
Rødstilkveien 1
4049 Hafrsfjord
917 71 029
ingermot@lyse.net

NHF Os
Maria Christine Dressel
Kuhnleveien 103
5200 Os
56 30 04 45
madress@online.no

LARS Rogaland
Geir inge Sivertsen
Fjogstadveien 94
4329 Sandnes
917 77 639
ginsive@online.no

NHF Bømlo
Aasbjørg Husevik,
Stokkabekkvegen 493,
5428 Fodrøyhamn.
Tlf. 905 22 592

NHF Sandnes
Per Langeland
Bruelandsenteret
Ganddalsveien 1
4307 Sandnes
tlf: 482 43 046
per.langeland@c2i.net
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NHF Voss
Torstein Sausjord
Teigabrekko 14
5700 Voss
957 92 195
bjoergho@online.no
NHF Øygarden
Raymond Vik
Toft
5337 Rong
900 75 652
ray-vi@online.no
NHFU Sørvest
Guri Anne Nesdal Egge
Lyshovden 88
5148 Fyllingsdalen
900 16 202
gurianne@hotmail.com
NHF Sotra
Kontakt regionskontoret
LFN Rogaland
Kontakt regionskontoret
LFS Rogaland
Kontakt regionskontoretw
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BAKSIDEN

Returadresse:
Norges Handikapforbund Sørvest
Postboks 93 Nesttun, 5852 Nesttun

Et hav av plass. Helt sikkert.
Volkswagen Caravelle har et hav av plass for hele familien og er blant de mest komfortable
og sikre bilene på markedet. I Caravelle blir lange reiser med familien en drøm.
Volkswagen Caravelle leveres som personbil fra 5 til 9 seter og er godt egnet for tilpassing
til individuelle behov. Naturligvis kan Caravelle leveres med innovative løsninger som
4MOTION firehjulsdrift eller med DSG-automatgir. På toppmotoren 2,0 TDI 180 hk kan
du også få kombinasjonen DSG og 4MOTION! Stikk innom din Volkswagenforhandler,
så forteller vi deg mer!

Drivstofforbruk blandet kjøring: 0,69 – 0,88 l/mil. CO2-utslipp 179 - 232 g/km. Pris fra 578.700,- veil. levert Oslo inkl. lev.omk. Frakt utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg.
Avbildet modell kan ha utstyr utover standard.

