
Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjons 
Ungdom Sosialpolitisk program 

Behandlet paFFOs Ungdomskonferanse 1980 
og vedtatt på dagskonfftranse 24. januar 1981. 

1. Generelle prinsipper. et samfunn for 
alle 

1.1) FFOs Ungdom består av ungdomsav
delinger, -grupper eller forbund tilslut
tet FFOs medlemsorganisasjoner. 
FFOs Ungdom skal arbeide for funk
sjonshemmede ungdommers interes
ser i samfunnet. Vi krever solidaritet , 
rettferd og samfunnsmessig likestil
ling, et samfunn for alle. 

1.2) Funksjonshemmede er i mange situa
sjoner utelukket fra å ta del i sam
funnslivet på lik linje med andre, som 
gruppe er funksjonshemmede ofte un
dertrykt på det økonomiske , sosiale og 
kulturelle området. Disse holdninger 
må endres. 

1.3) Samfunnsmessig likesti lling innebæ
rer at der hvor det enkelte menneske 
har ulike forutsetninger, er det sam
funnets plikt å kompensere for for
skjellen. Som funksjonshemmede har 
vi krav på å få tilfredsstilt våre spesiel
le behov som vi har på grunn av vår 
funksjonshemming såvel som de al
mene menneskelige behov. 

1.4) Funksjonshemmede har den samme 
rett til utdannelse , arbeid, bolig , privat
liv, selvutvikling, deltakelse i sam
funnslivet som ethvert annet sam
funnsmedlem. Vi må bli respektert og 
akseptert på våre egne premisser. 

1.5) Funksjonshemmede ska l ikke holdes 
oppe ved tilfeldig veldedighet , vi krever 
garanterte støttetilta k. 

1.6) Likestillingskravet omfatter også reell 
medbestemmelse og anerkjennelse av 
interesseorganisasjonene som repre
sentanter for funksjonshemmede. 

2. Utdanning 

2.1) Norsk lov gir alle rett til utdanning. 
FFOs Ungdom må arbeide for å gjøre 
denne retten reell, og at utdanning må 
være meningsfylt for alle. Dårlig ut
danning med få og ensidige tilbud er 
mer vanlig blant funksjonshemmede 
enn i andre grupper i samfunnet. En 
dårlig utdanning får konsekvenser for 
hele livssituasjonen - utilfredstillen
de arbeidssituasjon med lav lønn. 
FFOU krever: 

2.2) - at funksjonshemmede førskole
barn, skoleelever og studenter integre
res i vanlige grupper, klasser og skoler , 
og at man imøtekommer deres spesiel
le behov 

2.3) - at forutsetningene for meningsfylt 
integrering er tilstede , både med hen
syn til tekniske og pedagogiske hjelpe
midler og personell og det sosiale liv 
om utdanningssituasjonen 

2.4) - at alt personell, øvrige skoleelever, 
studenter og foreldre får skikkelig 
orientering om ulike funksjonshem
minger 

2.5) - at personale og førskolebarn. 
grunnskoleelever og studenter gis mu
lighet til å konsultere sakkyndige i uli
ke spørsmål 

2.6) - at utdanning ikke må være dårlig er
statning for manglende arbeid. 

3. Arbeid 

3.1) Arbeidet har en sentral plass i menne
skets liv. Funksjonshemmede blir ofte 
satt utenfor på arbeidsmarkedet. Man
ge har vansker med å få arbeid på det 
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åpne markedet. Ungdom blir førtids
pensjonert eller lår vernet arbeid. Ar
M idsmarkedspolitikken må derfor sør
ge for at arbeidslivet tilpasses, og at 
alle mennesker får sysselsetting på 
det regulære arbeidsmarked. 

3.2) Vernet arbeid må bare fungere som re
habilitering , habilitering og forberedel
se til arbeid på det regulære marked. 
Slik forberedende virksomhet anser 
FFOs Ungdom som svært riktig , sam
tioig som de vil understreke at denne 
sysselsettingen ikke må få syn av 
oppbevaring/nødløsning istedet for 
meningsfylt arbeid. FFOs Ungdom vil 
derfo r kreve: 

3.3) - at alle mennesker garanteres rett 
til arbeid 

3.4) - at arbeidsmarkedsmyndighetene 
gis tilstrekkelige ressurser for å sikre 
rette n til arbeid 

3.5) - at 3nsatte i arbeidsformidlingen får 
skikkelig opplæring om funksjons
hemmede 

3.6) - at det utarbeides et regelverk for in
tegrering av funksjonshemmede i det 
vanlige arbeidsliv som sikrer funk
sjonshemmede en forholdsmessig del 
av arbeidsplassene relatert til befolk
ningen forøvrig 

3. 7\ - at 3dgang til vernede arbeidsplas
ser IT',J være jevnt fordelt over hele lan
det 

3 8) - at arbeidstakere i slik virksomhet 
rnå ha samme rettigheter som andre 
ansatte når det gjelder innflytelse på 
arbeidssituasjon, faglig virksomhet 
osv. 

3.9) - at det offentlig e må være seg s ilt 
ansvar bevisst ved å ansette funk
sjonshemmede 

3.10) - at større innsats må legges ned i in
formasjon til arbeidsgiverne vedrøren-

de ansettelser av funksJonshemmet 
arbeidskraft 

3.11) - at mulighetene for kombinasjon av 
arbeidsinntekt og trygdeinntekt be
dres, og at arbeidsfiendtl ige lovbe
stemmelser fjernes. 

4. Kultur 

4.1) Kulturen er grunnleggende for enkelt
menneskets utvii-;ling, for mellommen
neskelige forholå og for samfunnsfor
men. Mange mennesker er i dag ute
stengt fra viktige Kulturtil bud på grunn 
av funksjonshem ming. 
Hindringen er av teknisk. fysisk, øko
nomisk eller av sosial karakter og ute
lukker en gruppe mennesker fra det 
vanlige samfunnsliv. 
FFOs Ungdom krever derfor at: 

4.2) - kulturti:budene gjøres tilgjengelige 
også for mennesker med fysisk/psyk
isk fu"'ksjonshemming ved at hindrin
ger som er nevnt I pkt. 4.1 tiernes 

4.3) - at funksjonshemmede får reelle 
muligheter til å delta i samfunnsdebat
ten. 

4.4) - at informasjo n skal skje i samar
. beid med funksjonshemmede og deres 
organisasjoner 

4.5) - at :-.iRK tilpasser sine programmer 
til fur,'.,sjonshemrnedes behov 

4.6) - at det garanteres service slik at alle 
kan ta del i kulturtilbud og at slik servi
ce blir naturlig ledd i felles ku !turliv. 

4.7) - at massemedia må gjøres tilgjenge
lig for alle grupper funksjonshemme
de. 

5. Trygdespørsmål - økonomi 

5.1) Alle mennesker har behov for økono
misk trygghet. Ytelser fra fo lketrygden 
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er en viktig del av det økonomiske 
grunnlag for mange funksjonshemme-
de. FFOs Ungdom krever derfor: 

5.2) - at alle merutgifter på grunn av funk• 
sjanshemming blir kompensert med 
stønad fra folketrygden uansett inn
tektsgrunnlag. 

5.3) - at folketrygdens minstepensjon he
ves til det nivå FFO krever 

- at man går bort fra tilleggspen
sjonssystemet som bare forsterker 
ulikheter framfor å utjevne forskjeller 

- at unge uføre sikres en ekstra til
leggspensjon slik som pensjonsutred
ningstutvalget foreslår. 

6. Bolig 

5.1) De fleste funskjonshemmede ønsker å 
bo som andre, og mange vil kunne kla
re det med tilpassede leiligheter, utvi
det kommunal boservice, hjemme
hjelp, hjemmesykepleie, utvidet vakt
mesterservice, tilknytning til service
og alarmsentral. 

6.2) Det vil også være behov for vernet bo
anlegg med heldags vakttjeneste og 
matservice. Institusjonsbeboere må 
sikres retten til et privatliv og vernes 
mot brudd på deres personlige integri
tet. De vil ha: 

6.3) - rett til å være alene 

6.4) - rett til å ha gjester 

6.5) - rett til å bestemme sin egen døgn-
rytme 

6.6) Nyanlegg innen institusjonssektoren 
må ha en fysisk utforming som tar 
hensyn til ovennevnte krav i langt stør
re grad enn tilfellet er. Ombygging av
eldre institusjoner må også utføres i 
maksimal grad. 

 

7. Helse- og sosialtjenesten 

7.1) Funksjonshemmede er hyppige forbru
kere av det offentlige apparat både på 
sosia~ og helsesektoren. De sitt er inne 
med en betydelig faglig kunnskap om 
hvordan dette hjelpeapparatet funge
rer. Denne kunnskapen bør komme til 
nytte ved at funksjonshemmede deltar 
i utformingen av den fremtidige helse
og sosialtjenesten. FFOU krever: 

7.2) - at helse- og sosialtjenestens tilbud 
skal være de samme for alle uansett 
b~sted i landet, inntekt eller sosial sta
tus 

7.3) - at det ikke foretas nedskjæringer å 
helse-og sosialsektoren. Landets van
skelige situasjon skal ikke ramme de 
svakest stilte gruppene 

: 
-7.4) - at distriktshelsetjenesten styrkes. 

slik at flest mulig kan få behandling i 
nærheten av sitt hjemsted 

7.5) - at sos ialkuratorservicen på sykehu
sene utbygges 

7.6) - at ambulansetjenesten styrkes 

7.7) - at helsepersonell får bedre opplæ-
ring om funksjonshemminger og nød
vendig spesia~ og rådgivingsperson&f: 
ansettes 

7.8) - at undervisningstilbudet til lang
tidspasienter på sykehus og til funk
sjonshemmede med mange og lange 
sykefravær i hjemmet sikres 

7.9) - at informasjonen omkring funk
sjonshemmingen både til den funk
sjonshemmede selv og til den nærme
ste familie blir langt bedre 

7.10) - at funksjonshemmede sikres opp
lysning om sine rettighete r på et medi
_,m de kan tilegne seg. 

,r
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8. Transport 

8.1) Uten et egnet transporttilbud vil det 
være umulig for mange funksjonshem
mede å integreres i vanlig samfunns
liv. 
For store grupper av funksjonshemme
de er det vanlige, kollektive transport
tilbud enten totalt utilgjengelig , eller 
forbundet med urimelig store merbe
lastninger. Alternative transportmåter 
må etableres. 
Løsningen må baseres på individuelle 
behov og ofte utradisjonelle modeller. 

8.2) - Det kreves at kollektivtransporten 
ikke nedtrappes og at prisene holdes 
på et lavest mulig nivå 

8.3) - For mange er privatbilen samfun
nets eneste reelle tilbud til akseptabel 
og forsvarlig transport. 
Anskaffelse og drift av bil må derfor 
subsidieres i en helt annen grad enn 
nå. Funksjonshemmede må ikke ram
mes av samfunnets vanlige kamp mot 
overdreven privatbilisme. 

8.4) - Gågater o.a. må åpnes for oiler som 
transportere funksjonshemmede. Opp
lysning til befolkningen må til, for at 
man ikke - ved foryeksling med van
lig privatbilisme - blir utsatt for selv
justis og ubehageligheter. 

8.5) - Kollekt.ivteltElr åpnes for transport 
av funksjonshemmede 

8.6) - Den alminnelige kollektivtrafikk gjø
res mer tilgje11gelig for funksjonshem
mede. 

8.7) - En dør-til-dør transport etableres for 
de grupper dette er hensiktsmessig. 
Denne må da følge takster som for til
svarende kollektivtrafikk , og må være 
på heldøgnsbasis. Innbyggere i alle 
landets kommuner må nyte godt av 
samme tilbud . Taxi er trolig det eneste 
egnede transportmiddel. 

8.8) - Tilgangen og merkingen av offentl i
ge toaletter må gjøres bedre. 

8.9) - Særskilte parkeringsplasser for 
funksjonshemmede opprettes i større 
grad. Kontroll med misbruk av disse 
følges opp. 

8.10) All informasjon om avgangstider på 
terminaler og stasjoner må gis både vi
suelt og auditivt. 

9. Samarbeid medbestemmelse 

9.1) FFOU er et samarbeidsorgan der unge 
funksjonshemmede i fellesskap kan 
fremme sin felleskrav og reise sine 
problemer til samfunnsmessig løs
ning. 

9.2) FFOU ser interesseorganisasjoner for 
funksjonshemmede som de rette re
presentanter for funksjonshemmede 
og deres talerør utad. 
Dette innebærer at interesseorganisa
joner for funksjonshemmede er de ret
te samarbeidspartnere for de offentli
ge myndigheter i de saker som angår 
funksjonshemmede. 

9.3) Tiltak for funksjonshemmede er de\ of
fentliges økonomiske og politiske an
svar, men brukerne må gjennom sine 
organisasjoner sikres innflytelse. Det
te kan skje gjennom at deres organisa
sjoner ved siden av å være sosialpoliti
ske pre5&organisasjoner også driver 
service tiltak overfor den gruppen m
ganisasjonen representerer. Videre 
kan slik innflytelse sikres gjennom lov
festet æpresentasjon i offentlige råd 
og utvalg. Når det gjelder de humani
tære organisasjoners deltakelse i ar
beidet for funks1onshemmede, vil 
FFOU på det sterkeste presisere at alt 
arbeid må være på de funksjonshem
medes premisser. Ved representasjon 
i offentlige utvalg hvor funksj0nshem
mede har spesielle interesser, bør 
funksjonshemmede sikres representa
sjon ved kvotering. 
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