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Oslo trenger gruppeterapi straks
Av Pål H. Christiansen, forfatter og journalist

Etter mer enn tre år med
det rødgrønne byrådet i
Oslo er det på tide å sende
terapeutene inn i sirkusmanesjen.
Det har vært tre lange år som
har påvirket livet til folk langt
utenfor bygrensen mer enn de
kunne drømt om før siste
kommunevalg. At byrådets
fasade har begynt å krakelere
er ikke noe nytt. Men i den
siste tiden er tegnene på at

desperasjonen brer seg blant
toppolitikerne i hovedstaden
blitt tydeligere og tydeligere.
Grunnen er nok at byrådspartiene føler at de er på
gyngende grunn. Strategien
som velges er å gyve på for å
gjennomføre mest mulig av
sin lite populære politikk før
valget i september. Det mest
alvorlige er imidlertid er at
den rødgrønne politikken har
klart å skape en splittelse i
befolkningen som vi ikke
kjente til før.
Grunnen til at Fabian Stang

Et varmere samfunn – også for funksjonshemmede
Av Erlend Larsen, Stortingsrepresentant(H)

Enkelte partier forsøker å
skape inntrykk av at de har
monopol på et varmt og
inkluderende samfunn. Sånn
er det ikke, for det er typisk
norsk å ta godt vare på de som
av ulike grunner sliter eller
faller utenfor. Regjeringsplattformen vil gjøre Norge til et
varmere samfunn – også for
funksjonshemmede.

«Regjeringen vil gjennomføre
en likeverdsreform for å gjøre
det enklere for familier som
har barn med spesielle behov.
Vi vil sikre like muligheter til
personlig utvikling, deltakelse
og livsutfoldelse for alle», sa
statsministeren i regjeringserklæringen. Dette er ord for
et varmere samfunn! Og hun
fortsatte: «Vi skal forbedre
BPA-ordningen og øke
antallet varig tilrettelagte
arbeidsplasser for å sørge for
at enda flere får mulighet til å
bli inkludert i arbeidslivet og
i samfunnslivet for øvrig.»
Det er denne regjeringen som
rettighetsfestet brukerstyrt
personlige assistanse, også
kalt BPA. Rettighetsfestingen
kom i 2015, og med den
fulgte det med mer enn 500
millioner kroner i økte midler

til kommunene. Brukerstyrt
personlig assistanse skal gi
funksjonshemmede likestilte
muligheter for å delta på
skolen, i arbeid og i fritidsaktiviteter. Assistenten skal
løse de oppgavene den funksjonshemmede ikke klarer å
gjøre selv.
Jeg får stadig henvendelser
fra funksjonshemmede som
er frustrerte over at kommunen de bor i ikke tilbyr tilfredsstillende BPA-tjenester.
Det kan også se ut til at
enkelte kommuner ikke
klarer å skille syke fra funksjonshemmede. En funksjonshemmet er ikke syk.
Da skal de heller ikke ha
hjemmetjenester, men
brukerstyrte personlige
assistenter!
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var en populær ordfører var
ikke fordi han var fra Høyre,
men fordi de fleste følte at
han skapte et felleskap og et
samhold i Oslo, til tross for
partipolitiske uenigheter.
Dette samholdet er på få år
totalt smuldret bort.
Byrådet har blant annet
bidratt til å forsterke et skille
mellom bilister og syklister
gjennom sin politikk og kommunikasjon rundt denne, som
er ødeleggende for klimaet
folk imellom. Faktum er at de
fleste av oss både er bilister,
syklister, fotgjengere og
I et skriv fra departementet
til kommunene står det at
BPA skal inkludere praktisk
bistand til nødvendig rengjøring og annen hjelp til alle
dagliglivets praktiske gjøremål. Men det er ikke alle
kommuner som praktiserer
dette så nøye.
Et blindt ektepar kontaktet
meg nylig. De er frustrerte,
for kommunen de bor i
nekter dem assistanse til dagliglivets praktiske gjøremål.
Ekteparet må pent klippe
plen og vaske vinduene selv.
Kan du se for deg et blindt
ektepar klippe plen og vaske
vinduene?
Jeg synes det er svært
beklagelig at enkelte
kommuner ikke følger opp
intensjonen med BPA. Det
har ført til at regjeringen i
plattformen enda tydeligere
sier at BPA er et likestillings-

kollektivreisende om hverandre, og vi vil bare ha en by
der vi kan fungere best mulig
sammen. I mest mulig fred og
ro. Splittelsen går tvers nå
gjennom familiene, der ungdom og voksne snart ikke kan
snakke sammen om politikk
uten ubehagelige scener.
Når skal de unge komme på
banen og stikke fingeren inn i
siden på byrådsleder
Raymond Johansen og stille
ham og hans allierte de
vanskelige spørsmålene?
Det må ta en slutt. Oslo må
ha terapi.
verktøy og ikke en helseordning.
I dag er det kun funksjonshemmede under 67 år som
har rett på personlige assistenter. I regjeringsplattformen står det at denne
aldersgrensen skal fjernes.
Regjeringen har lovet at det
kommer en offentlig utredning (NOU) om kort tid. Den
ser jeg frem til, for det er på
tide å klargjøre tilbudet til
funksjonshemmede. De fortjener bedre tilbud enn
mange kommuner gir dem,
for BPA-ordningen er ikke en
helsetjeneste, men et frigjøringsverktøy.
En styrking av BPA vil være
med på å gjøre Norge til et
varmere samfunn, og det vil
hindre at en sårbar gruppe
faller utenfor.

. . på ny frisk i 2019 . . .

En måned har vi allerede lagt bak oss, og nå er det på’an igjen. Vi fortsetter fremover I det
samme tradisjonelle sporet – men en vesentlig ting er forandret, nemlig programmet vårt. Noen
kaller det brosjyren vår og den foreligger snart i en «modernisert» utgave. Vi er spent på hvordan den blir mottatt av våre brukere – man er ofte skeptisk til noe nytt. Denne nye utgaven skal
være en presentasjon av Krystallen treffsenter og alle de aktivitetene vi har her.
Men som tidligere er det programmet som forteller om de ulike arrangementene vi har – og
turene osv. Vi håper at vi snart har det klart – men I mellomtiden holder vi dere oppdatert med
våre plakater, og ta en titt på hjemmesiden vår, vi kommer etter så godt vi kan I den digitale
verden. Hjemmesiden vår har adressen: krystallen-treffsenter.com.
La oss se litt på det vi har foran
oss. Etter besøk av Inger Karin
Engdal som snakket om «Å forstå seg på oss», kommer vi til
onsdag den 20. og da blir det
«Kosestund» med litt allsang,
bilder m.m. Etter dette kommer
Senior Shop onsdag 27. februar
– ja vi vet vel hva dette innebærer: Hun kommer med sin nye
kolleksjon og så vil våre flotte
damer entre «catwalken», noe vi
gleder oss til. Mars begynner på

tradisjonelt vis med Mandagstreff den 4. Våre eldste – i
«nitti-års klassen» kommer seg
fremdeles ut på dansegulvet,
men her er det plass til mange
flere – så det er bare å møte opp,
mandag 4. mars kl 16. Onsdag 6.
mars kommer tre damer: Eli
Storbekken, sang, Hege Rimestad, fele, gitar og Irene Tillung
på trekkspill og fremfører «Viser
og stubber i Kristiania». Så blir
det igjen «Quiz» i beste Krystal-

len-stil den 13. og den 20. kommer Even Saugstad med sitt
foredrag: «Heftye spor i Oslo».
Da har vi faktisk nesten kommet
oss gjennom mars måned. Den
27. mars får vi besøk av D-lovely Trio. Trioen spiller musikk av
Cole Porter i en intim kammerjazz-innpakning.
Nå venter vi i spenning på det
nye programmet som går i trykken i disse dager.

Aldri noen tvil - vi koser oss på Krystallen

Det blir en presentasjon av
senteret med en god del bilder. Vi håper det blir mottatt
på en positiv måte. Og kan
det skaffe flere brukere og
frivillig så er hensikten oppnådd. Ordet «bruker» blir
etter hvert erstattet med or-

det «gjest». Uansett er det
viktig at vi legger alt til rette
for at vi kan opprettholde
det fine miljøet vi har skapt
her – og at vi blir et samlingssted for en positiv
hverdag for mange.
Vel møtt på Krystallen!

