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FUNKSJONSHEMMEDE I OSLO 

I Oslo bor det i dag over 30 000 funksjonshem
mede. Funksjonshemmede har ikke i samme grad 
som den øvrige befolkninga fått sin del av de 
stadig økende velferdsgodene. Bl.a. kan det 
vises til at minstepensjonen idag er på ca. 
33 000 kr., mens inntekter på godt over 100 000 
kr. ellers er helt alminnelig. På flere felter 
sakker funksjonshemmede akterut i forhold til 
resten av befolkninga, og vi ser idag at 
tidligere hardt tilkjempede goder er i ferd 
med å bli borte eller redusert. 

TRANSPORT 

Det har i noen år eksistert en kommunal trans
porttn~neste for funksjonshemmede, som admini
streres av Oslo Sporveier. I år er det gjen
nomført nedskjæringer i denne ordningen, og 
Sporveien har sendt flere millioner kroner 
tilbake til bykassa. Dette har medført at 
ca. 1/3 av brukerne har mistet sin rett til 
å bruke Transporttjenesten. 

RV går imot forverringer av dette tilbudet, 
og krever at ordningen utvides og gjøres mer 
fleksibel for brukerne. 
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BOLIG 

I Oslo fins det idag ca. 450 spesialleilig
heter for funksjonshemmede. Dette er altfor 
få i forhold til behovet. Boligkøen øker 
stadig, mange bor i gamle leiligheter uten 
bad og med WC i trappeoppgangen eller i bak
gå~den. Svært mange av disse har ikke råd 
til å flytte inn i en bedre tilrettelagt 
bolig, pga. dagens boligpriser, fordi boutgif
tene alene ville utgjøre mer enn inntekten 
(pensjonen). 

RV krever at det bygges flere leiligheter 
tilpasset funksjonshemmede, og at bedre finan
sieringsordninger opprettes. 

TILGJENGELIGHET 

Oslo er idag en håpløs by å f~rdes i for 
funksjonshemmede. Dette gjelder tilgjenge
lighet i byens gate- og trafikkmiljø, mangel 
på reserverte parkeringsplasser, adkomst til 
buss, trikk, T-bane og offentlige toaletter 
og bygninger. 

RV krever at kommunen setter fart i arbeidet 
med å gjøre byen mer tilgjengelig for funksjons
hemmede. 
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ARBEID 

70 % av ikke-funksjonshemmede har idag inn
tektsgivende arbeid, mens det blant funksjons
hemmede bare er 22 %. 

RV krever at kommunale etater og bedrifter 
må pålegges å tilrettelegge arbeidsforholdene, 
og gjøre det lettere å kombinere arbeid og 
trygd slik at flere funksjonshemmede kan 
komme ut i ar be id s 1 i v·e t . 

DISKRIMINERING 

Mange funksjonshemmede lever under uverdige 
forhold i et av ~erdens rikeste land. Den 
mest dekkende beskrivelsen av denne gruppas 
situasjon idag er DISKRIMINERING. 

RV støtter de funksjonshemmedes kamp for 
livsmuligheter på linje med den øvrige befolk
ning. 
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