
Til deg som er

poliTiker



Nå har du 
muligheTen!
Vi blir ofte møtt av politikere som har et ønske om å gjøre noe, 
men som mangler vilje til å gjennomføre. I flere ti-år har vi blitt bedt 
om å være tålmodige, om å vente. Men nå er tålmodigheten slutt! Vi 
aksepterer ikke at det skal ta så lang tid å stoppe  diskrimineringen av 
funksjonshemmede – og det bør heller ikke du gjøre. Vi kan ikke være 
tålmodig når 20% av befolkningen opplever systematisk og strukturell 
diskriminering i møte med samfunnets barrierer. 

Nå har du som politiker en unik mulighet til å gjøre noe med 
utenforskapet. Du har mulighet til å sørge for å gjøre noe 
med de holdningene som preger politikkutformingen og folks 
syn på funksjonshemmede i dag. Du har mulighet til å skrive 
likestillingshistorie og gjøre noe med nåtidens største utenforskap. 

Her er våre viktigsTe Tips til deg:

• Inkorporer CRPD i norsk lov!

• Lover og offentlig finansiering må ikke bidra til diskriminering  
      og utenforskap

• Samfunnet må utformes inkluderende og sikre alle deltakelse

• Sørg for en stor holdningskampanje i samfunnet

• Ta på deg riktige briller slik at du ser diskrimineringen rundt deg!

det er Tid for eNdring

• Tenk hvis bare 40% av kvinner var i jobb
• Tenk hvis nesten 70% av jentene ikke fullførte videregående 
 utdanning
• Tenk hvis 80% av norske grunnskoler var stengt for jenter
• Tenk hvis nesten ikke et eneste utested på Grunerløkka slapp inn 
 etniske minoriteter
• Tenk hvis det var helt greit at busser, tog, trikker og ferjer nektet 
 kvinner eller etniske minoriteter adgang
• Tenk hvis det ikke fantes en eneste kvinne i regjeringen
• Eller ikke engang på Stortinget!
• Og tenk hvis kvinner fikk reiseforbud og måtte søke kommunen 
 om å flytte seg over kommunegrensene…
• Tenk hvis årets største nyhet var at en kvinne fikk lov til å være 
 med i ‘Skal vi danse’!

Vi hadde ikke godtatt det! Selvfølgelig ikke.

Men sånn er virkeligheten for funksjonshemmede i Norge i dag 
– i 2021!

Det handler om Ida som kun kommer inn på 20% av landets skoler. 
Det handler om Jonas som er utdannet journalist, men som aldri 
kommer på jobbintervju. Det handler også om Birgitte som er 
mammaen til et funksjonshemmet barn – hver dag må hun kjempe for 
at dattera hennes skal kunne få delta på fritidsaktiviteter. 

Hva forteller disse historiene om oss som samfunn? Jo, de forteller at 
noe er grunnleggende feil når vi tillater oss at 20% av befolkningen 
systematisk diskrimineres og stenges ute. Dette utenforskapet er 
et resultat av holdninger vi er vokst opp med. Holdninger om at 
funksjonshemmede er pasienter og brukere, fremfor likestilte borgere!

Det er tid for endring! 

Tove Linnea Brandvik
Forbundsleder Norges Handikapforbund
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