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Kunnskapsminister Kristin Halvorsen
Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete
Mange elever som i disse dager begynner et nytt skoleår, er utstengt fra sin nærskole fordi bygningen
ikke er fysisk tilrettelagt. Dette handler om barn som har nedsatt funksjonsevne. Det er med stor
bekymring vi registrerer at et overveldende flertall av norske skolebygg fortsatt er et fysisk hinder for
mange elever.
En undersøkelse fra forskningsinstituttet IRIS og Norges Handikapforbund viser at:
 Mange av årets 60 000 førsteklassinger ikke kan begynne på samme skole som venner og
søsken
 8 av 10 skoler har fysiske barrierer som stenger funksjonshemmede elever ute
 Bare tre i hele Norge får toppkarakter i fysisk tilgjengelighet
Når 80 prosent av skolene våre er uten universell utforming, er det en fryktelig vond påminnelse om
at samfunnet har forsømt seg overfor de barna som trenger og har krav på spesiell tilrettelegging.
Det hjelper ikke med klare lover dersom de ikke følges opp med tydelige planer og bevilgninger.
Dette er uakseptabelt.
Ifølge regjeringens handlingsplan er målet et universelt samfunn innen 2025. Skal man i det hele tatt
ha håp om å nå det målet, må man starte nå. Men en gjennomgang av partienes politiske
programmer for neste stortingsperiode gir grunn til bekymring. Det mangler både forpliktende
formuleringer, prioriteringer og tempoplan.
Barneombudet og Likestillings- og diskrimineringsombudet mener det er nødvendig med en
opptrappingsplan for skolebygg. Målet er at alle undervisningsbygg skal være fysisk tilgjengelige for
alle.
Vi minner om at alle barn, uansett funksjonsevne, skal kunne begynne på sin nærskole. Når det ikke
er tilfelle i dag, er det et nederlag for oss alle. Det handler om elever i alle aldersklasser, og det
handler om deres søsken og foreldre. Ved neste valg må 10 av 10 skoler være tilrettelagt slik at alle
førsteklassinger kan få starte sin skoledag på sin nærskole.
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