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Høringssvar til NOU 2011:14 Bedre integrering 
 
Norges Blindeforbund og Oslo fylkeslag har i flere år arbeidet aktivt 
og strategisk for en flerkulturell organisasjon og for bedre integrering 
både innad i organisasjonen og ikke minst et samfunn som skal være 
inkluderende. I Oslo har omlag 10% av medlemsmassen annen 
bakgrunn enn norsk. Det er langt høyere enn de fleste 
majoritetsorganisasjoner. Det er vi stolte av. 
 
Vi er bedt i vårt høringssvar å gi tilbakemeldinnger til det enkelte 
kapittel. Dette finner vi vanskelig ettersom vårt hovedpoeng er 
gjennomgående for hele rapporten. Synshemmede og 
funksjonshemmede generelt er ikke nevnt. Det er ikke satt opp et 
tiltak i forhold til verken inkludering eller integrering av denne 
gruppen.  
 
Vi kjenner til at blant funksjonshemmede generelt i Norge ligger 
sysselsettingen på under 50%. Dette tallet er lavere enn i hos den 
generelle innvandrerbefolkningen. Sysselsettingen for 
funksjonshemmede med annen bakgrunn enn norsk har antatt lavest 
sysselsetting enn noen annen gruppe. Vi mener det har vært svært 
mangelfull kartlegging av levekår for denne gruppen.  
 
Det er skuffende å lese at en rapport som skal omhandle landets 
mangfold kun konsentrerer seg om det etniske mangfold. Det er 
skuffende å lese hvordan det legges frem en rekke gode tiltak men 
ikke ett som viser ønske om å tilrettelegge for synshemmede eller 
funksjonshemmede med innvandrerbakgrunn. Levevilkårene til en 
familie med funksjonshemming, med manglende språk og 
sysselsetting er for lave. Derfor kan vi kun beskrive det som 
skuffende at vi er oversett i en rapport om bedre integrering.  
 
Synshemmede er avhengige av tilrettelagt norskundervisning. I dag 
er dette for dårlig jevnt over hele landet. Noen steder finnes det et 
”tilbud” men her opplyses det ofte at ressursene er for små og det 
kuttes i undervisningen. For en som ser dårlig er det særdeles viktig 



 

å kunne snakke norsk. Bare slik kan man oppleve mestring og 
selvstendighet i hverdagen. 
 
Sysselsettingen er som nevnt svært lav blant funksjonshemmede 
innvandrere. Det må tilrettelegges slik at flere kan komme seg ut i 
hverdagen. Målet må være ordinert arbeid men det må legges til 
rette for arbeidstiltak og arbeidstrening. En syns-funksjonshemmet 
som ikke kommer seg ut i hverdagen vil raskt miste 
norskkunnskapene og mestringsevnen. Depresjon og isolasjon vil bli 
hverdagen. Slik bør vi motarbeide. Det handler om menneskeverd. 
 
Når det gjelder demokrati og frivillige organisasjoner stiller Norges 
Blindeforbund Oslo seg bak høringssvaret til Frivillighet Norge. Vi vil 
imidlertid påpeke at det tilsynelatende er lettere å få innvilget 
søknader om midler til rene innvandrertiltak (integreringstiltak) mens 
tiltak for å fremme inkludering og fellesskap er vanskeligere å få 
økonomisk støtte til. Da blir det en utfordring å fremme gode 
strategier for et større mangfold i organisasjonslivet.  
  
Norges Blindeforbund Oslo er en majoritetsorganisasjon som 
fokuserer på inkludering. Vi har prioritert å legge strategier for 
inkludering. Det innebærer blant annet at vi har senket egenandeler 
drastisk slik at alle kan oppleve at de har råd til deltagelse. Vi har en 
ansatt som arbeider med inkludering og som hele tiden ringer rundt 
med informasjon om arrangementer. Vi ser at for å få til inkludering 
og fellesskap så er det veldig viktig at vi parallelt som vi inviterer til 
en mangfoldig deltagelse så må vi ha egne treff for personer med 
innvandrerbakgrunn. Organisasjonsforståelsen og kulturen er 
annerledes og her må bygges en kunnskap og selvtillit som gjør at 
minoriteten opplever selvtillit nok til å tørre å delta. I tillegg må det 
være en sosial stemning som gjør at alle opplever møteplassene som 
felles. For hovedmålet må være fellesskapet. Vi er ett samfunn!  
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