SAMFUNNSDELTAKELSE FOR PERSONER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE
Vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom, 29. – 31. januar 2016
I et grønt samfunn er demokrati, samfunnsdeltakelse og solidaritet med andre mennesker en
viktig forutsetning. Det er medmenneskelig essensielt at alle skal kunne delta i arbeidslivet, ha
muligheten til å studere det de vil, ha muligheten til å komme seg dit man skal når man skal og
kunne være en aktiv samfunnsborger uavhengig av funksjonsevne. Grønn Ungdom mener at
man gjennom politikken må legge grunnlaget for økt samfunnsdeltakelse for personer med
nedsatt funksjonsevne.
For hver person som ikke får tilstrekkelig mulighet til å studere og arbeide, mister samfunnet
viktige ressurser. Selv om levestandarden og velferden blant personer med nedsatt
funksjonsevne i Norge er bedre enn mange andre steder, er det fortsatt svært vanskelig for
mange å være en fullverdig samfunnsdeltaker. Grønn Ungdom mener derfor at:

Brukerstyrt, personlig assistanse
•

Ordningen med brukerstyrt, personlig assistanse (BPA) må bli absolutt rettighetsfestet
for alle med behov for mer enn 25 timers assistanse i uken.

•

Kommunen finansierer behov for BPA på under 25 timers assistanse. Behov utover dette
skal finansieres statlig. - Alle yrkesaktive mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha
rett til å beholde deres BPA til de pensjoneres.

•

Dersom familiemedlem er BPA, skal dei på lik linje få same lønna for arbeidet deira.

Utdanning og arbeid:
•

Støtteordningene for høyere utdanning for personer med nedsatt funksjonsevne utvides

til å gjelde 3+2 års utdanning.
•

Alle med behov for funksjonsassistanse i jobben sin, skal motta dette.

•

Det skal planlegges og gjennomføres statlig finansierte holdningskampanjer rettet mot
arbeidsgivere, for å øke andelen ansettelser av personer med nedsatt funksjonsevne.

•

Man skal inkludere og integrere de med nedsett funksjonsevne i skole og utdanning,
blant annet i form av plassering og samarbeid i ulike fag, for eksempel kroppsøvings.

•

Jobbe for å få fokus på holdninger rettet mot loven om diskriminering og tilgjengelighet i
skolen.

•

At ansatte som er i kontakt med personer med nedsatt funksjonsevne får tilstrekkelig
opplæring.

Universell utforming
•

All kollektivtransport og alle holdeplasser skal være universelt utformet.

•

All offentlig planleggings- og byggevirksomhet skal følge prinsippene for universell
utforming. Dette kravet kan fires på i saker som gjelder studentboliger og
fortetningsarbeid.

•

Alle eksisterende skolebygg skal oppgraderes med universell utforming innen 2025.

•

Kommunene skal jobbe for mer bevisst holdning til selvbestemming og retten til
brukermedvirkning som er nedfelt i pasientrettighetsloven og lov om kommunale
omsorgs- og helsetjenester.

Tekniske hjelpemidler
•

Retten til hjelpemidler skal fortsette å være forankret i folketrygden, være statlig
finansiert og formidlet gjennom hjelpemiddelsentralene i samarbeid med kommunene.

