
Du er herved invitert til Mitt Liv konferansen den 27. september i Oslo,  
som markerer åpningen på den nasjonale Mitt Liv kampanjen for rettighets-
festing av BPA. 

Bak kampanjen står Norges Handikapforbund, Norsk Forbund for 
 Utviklingshemmede og ULOBA, som har gått sammen for å fremme kravet 
om individuell rettighetsfesting av Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA).

Aldri før har temaet ”Brukerstyrt personlig assistanse” samlet så mange 
betydningsfulle aktører på samme sted til samme tid. Politikerne har lovet 
oss en individuell rett til BPA, men fortsatt står mange med lua i hånden og 
får avslag fra sin kommune. Det er på tide å samle seg og stille politikerne 
til ansvar for sine løfter. Mitt Liv kampanjen er en nasjonal dugnad for å løfte 
rett til BPA på den politiske dagsorden og sørge for at politikerne holder 
ord. Vi håper du har lyst til å være med!

CMYK

Oslo Plaza 27. september 2010 kl. 10.00

Tema: Rettighetsfesting av BPA – nå eller aldri?

invitasjon

Fra programmet:
• Paneldebatt med politikere og kampanjens ledere
• Torbjørn Jagland, generalsekretær i Europarådet
• Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud
• Ny rapport om kommunenes holdninger og praksis vedr. BPA
 
Kom og bli inspirert, engasjert og involvert!
Påmelding innen 17, september 2010 til pamelding@uloba.no 

Vennlig hilsen
Norges Handikapforbund (NHF) 
Norsk forbund for funksjonshemmede (NFU)
ULOBA

konferansen

mailto:pamelding@uloba.no


Program for åpning av Mitt LIV! kampanjen

10.00 – 10.15 Velkommen ved Guro Fjellanger (konferansier)

10.15 – 10.25 Offisiell åpning ved Helse- og omsorgsdepartmentet

10.25 – 10.45  Retten til et verdig liv 
ved Torbjørn Jagland 
Likeverd for funksjonshemmede  
i et rettighetsperspektiv

10.45 – 11.00 Mitt Liv med BPA
 Et innblikk i BPA-hverdagen

11.00 – 11.15 BPA som et likestillings-  
 og antidiskrimineringstiltak
  Ved Likestillings- og  

diskrimineringsombud,  
Sunniva Ørstavik 

11.15 – 12.00 Fagseminar
 2 x 20 minutters innlegg:
 1. ”BPA i et samfunnsøkonomisk perspektiv”  
  v/ Einar Bowitz (ECON)
 2. ”Kommunalt eller individuelt selvstyre?  
   En rapport om BPA i mange former og  

fasonger” v/alliansen

12.00 – 12.45 Lunsjpause

12.45 – 13.00 Kulturelt innslag

13.00 – 14.00  Paneldebatt om individuell  
rettighetsfesting av BPA

  Stortingspolitikere stiller  
til paneldebatt (Høyreleder  
Erna Solberg kommer blant  
annet) sammen med lederne  
i allianseorganisasjonene.  
Debatten ledes av tidligere  
NRK-mann Tom Berntzen.

14.00-14.30 Mitt Liv-kampanjen: Veien videre


