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Steiner for brød – igjen?

Noe av det beste ved det 
ordinære arbeidslivet er  
at det allerede finnes over 
alt. Dessverre er borgere 

med utviklingshemming nesten totalt utestengt 
fra det – bare 6 % har tilknytning til ordinært 
arbeidsliv. 35 % er i varig tilrettelagt arbeid i 
skjermet virksomhet, 48 % har tilbud på dag-
sentre og et økende antall går uten dagaktivitet, 
meldte Meld. St. 45 (2012-2013) Frihet og Likeverd. 
Intet vondt om skjermede virksomheter eller dag -  
sentre. Men tar vi i betraktning at de fleste ut- 
viklingshemmede har utviklingshemming i lett 
grad, skulle tallene kanskje vært 
omvendt.

Komiteen som fulgte opp meldingen, 
mente i Innst. 127 S (2013-2014) at det 
er en menneskerett å ha et arbeid å  
gå til. Videre påpekte de at når det gjelder 
mennesker med utviklingshemming kan  
myn dig hetenes arbeid for full sysselsetting 
bety å ta i bruk andre og sterkere virkemidler 
enn for andre deler av befolkningen. 

Både melding og innstilling viste til artikkel 27 
i FN-konvensjonen om rettigheter for personer  
med nedsatt funksjonsevne, som slår fast at  
personer med nedsatt funksjonsevne har rett  
til arbeid på lik linje med andre. Hva vil så en slik  
rett innebære for mennesker med utviklings-
hemming? Det åpenbare svaret synes å være 
at de må møte et arbeids liv som gir dem plass 
med samme selvfølge som det gir folk flest plass. 
Det kan høres utopisk ut – men det er det ikke. 
Utopisk ville det ha vært om vi mente at men-
nesker med utviklingshemming skulle utvikle 
sin kognitive kapasitet slik at de kunne gå inn 

i arbeidslivet slik arbeidslivet er og 
fungerer i dag. Arbeid er utviklende 
for alle, også for mennesker med 
utviklingshemming. Men det er ikke 
gjennom deres utvikling at målet om et 
inkluderende arbeidsliv vil nås. Det 

er i grunn enkelt: Hvis arbeidslivet skal bli mer 
inkluder ende, må det endres. Det betyr ikke at 
enhver jobb skal kunne utføres av utviklings-
hemmede. Det ville igjen ha vært utopisk. Det 
er mange jobber jeg aldri kan utdanne meg til. 

Av Thomas Owren, vernepleier og høgskolelektor, ansatt på Institutt for sosialt 
arbeid og vernepleie, Høgskolen i Bergen.
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Jeg kan bare glemme å bli flyger, matematiker 
eller akrobat. Likevel har jeg mange muligheter 
og valg innenfor det ordinære arbeidslivet, og  
slik bør det også bli for mennesker med utvik-
lingshemming. 

En grunnpilar i norsk inkluderings-
politikk er, i hvert fall på papiret, at 
tilgjengelighet skapes ved å lukke 
gapet mellom individets funksjon 
og omgivelsenes krav. I det ligger at vi ikke kan 
nøye oss med å bistå personer med funksjons-
nedsettelse i å utvikle en best mulig funksjon, 
vi må også endre arenaene som de utestenges 
fra, slik at de får tilgang. Derfor er det punkt-

skrift i nye heiser, teleslynger i bankene, og 
bussene utformes slik at de rullende kan rulle 
rett inn. Å bygge ned funksjonshemmende 
barrierer kalles det på fint – for eksempel i for-

måls paragrafen for diskriminerings- 
og tilgjengelighetsloven. 

Logisk sett må barrierer identifiser es 
før de kan bygges ned eller fjernes. 
Så skulle en tro at det pågår en intens 

jakt på barrierene? Det vil si, på de konkrete for-  
holdene på ulike arenaer som gjør at de i dag 
er utilgjengelige for utviklingshemmede? Om  
ikke annet bør det ha vært en prioritet for Rettig- 
hetsutvalget som ble ned satt i 2014 for å fore- 
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slå tiltak som kan sikre at utvik lings  hemmedes 
grunnleggende rettigheter oppfylles. Men jeg 
kjenner meg ikke trygg. I hvert fall ikke hvis ut- 
valget har tatt Meld. St. 45 som sitt kunnskaps-
grunnlag. For der står det uhyre lite om kog-
nitivt relaterte barrierer, og ingen 
steder stilles det essensielle spørs-
målet: Hvilke funksjonshem mende 
barrierer er det mennesker med 
utviklings hemming møter? 

Det som bekymrer meg mest når 
slike spørsmål ikke stilles, er at det 
kan bety at en ikke leter – for eksempel fordi  
en i bunn og grunn tror at problemet er 
utviklingshemmingen. Da frikjen nes både 
arbeidslivet og andre arenaer, en kan ta til 
orde for at løsningen handler om flere plasser 
i skjermet virksomhet, en kan si at vi alle må 
bli mer rause og tåle at folk er forskjel lige – og 
ikke en eneste tanke trenger å tenkes på nytt. 
Men i så fall er det som å si at når rullestol-
brukere ikke kommer inn på bussen, er det for di 
de ikke kan gå, og at når blinde ikke 
vet hvilken etasje heisen står i, 
er det fordi de ikke ser.

Å ha utviklingshemming 
inne bærer å tenke saktere og 
mer konkret enn folk flest. 
Det får konsekvenser for 
utviklingshemmedes 

mulighet til oversikt og praktisk problemløsing i 
omgivelser som er som de er fordi det er slik de 
fungerer godt for folk flest

I alle ordinære bedrifter finnes det oppgaver som 
kan utføres av mennesker med utviklingshem- 

ming. Og den dagen alle arbeids-
givere over en viss størrelse påleg ges 
å ha en andel stillinger med opp-
gaver som kan gjøres av arbeids- 
takere med redusert kognitiv funk-  
sjon; den dagen ordningen. Funk-
sjons assi stanse i arbeidslivet også 

gjelder personer med kognitive funksjons ned-
settelser, ikke bare fysiske; den dagen arbeids-
giverne kan være trygge på at både de og disse  
nye arbeids tak erne vil få en tilstrekke lig opp-
følging i det daglige fra kommunale eller andre 
tjenesteytere – da vil vi være et stort skritt nær-
mere et inkluder ende arbeidsliv.

Det er med slike forventninger vi bør lese Rettig-    
hetsutvalgets innstilling 30. september. For finner 
vi ingen tiltak der som handler om å endre 

arbeids  livet og de omgiv-
elsene vi tar for gitt, tiltak 
som presser oss alle til å 
tenke oss om og handle 
på nye måter, vil men-
nesker med utviklings-
hemming igjen ha fått 
steiner for brød.

Tegning av Britt Mathisen.


