
StolthetSparaden 2014

Rett til BPA  og Rett til ARBeid 



stolthetsparaden

Stolthetsparaden arrangeres for sjuende gang og er en del av 
independent living-dagene i Norge 13.-14. juni.
independent living innebærer at alle skal ha en lovbestemt 
rett til å bo der en vil, til arbeid, full deltakelse, likestilling 
og inkludering. Funksjonshemmede står sammen og støtter 
hverandre i kampen for disse rettighetene. 

I år har stolthetsparaden to fokusområder

Borgerstyrt personlig assistanse (BPA), et helt nødvendig verktøy 
for likestilling og samfunnsdeltakelse, og funksjonshemmedes 
rett til arbeid.

Stolthetsparaden er åpen for alle som støtter våre saker. Fra 
scenen utenfor oslo S blir det politisk debatt, underholdning og 
utdeling av Stolthetsprisen 2014.

stolte, sterke oG sYnlIGe funksJonshemmede

Stolthetsparaden er den største mønstringen av 
funksjonshemmede i Norge. Vi har valgt slagordet Stolt, Sterk og 
Synlig fordi dette forteller noe om oss selv. Vi vil leve våre liv som 
frie og selvstendige mennesker. Vi vil jobbe, delta i samfunnet og 
bidra til fellesskapet ut fra de forutsetningene vi har. 

Vi kan og vil, eventuelt ved hjelp av BPA, ta ansvar for våre egne 
liv. Funksjonshemmet er ikke det samme som syk. Assistentene 
våre er ikke sykepleiere, de jobber i et profesjonelt serviceyrke.



Bpa skal rettIGhetsfestes

Stortinget mottok nylig Regjeringens lovforslag om 
rettighetsfesting av BPA. Mye er positivt i forslaget, men 
fremdeles er ikke dette nok til å sikre funksjonshemmede 
likeverdig mulighet til samfunnsdeltakelse.

• Det mest skuffende er at man fortsatt ikke ser BPA som et 
likestillingsverktøy, men opprettholder forståelsen av ordningen 
som en av flere kommunale «omsorgstjenester».

• Det er svært skuffende at man opprettholder kravet til timetall 
som lå i de rødgrønnes forslag. det betyr at retten til BPA kun vil 
gjelde dem som har vedtak på mer enn 25/32 timer per uke.

• Skuffende er det også at man opprettholder en øvre 
aldersgrense for rettigheten på 67 år.

• Avlastning må kunne gis som BPA også for voksne.

• Lovforslaget må følges av en forskrift som sikrer at alle 
kommuner plikter å levere den samme BPA-ordningen. 



debatt:
Funksjonshemmedes 
rett til arbeid. 

når: 
i dag, fredag 13. juni 
kl. 13.30

hvor: 
På scenen foran oslo S

I daG  
er det show oG 
deBatt

I morGen 
er det polItIsk
semInar

seminar: 
independent living. 
Rett til frihet og 
selvbestemmelse. Plikt 
til ansvar og deltakelse. 
lunsj.

når:
i morgen, lørdag 14. juni 
kl. 10.00-12.00

hvor: 
oslo Plaza


