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Funksjons-
hemmedes år
Neste år – 2003 – er FNs internasjonale år for funksjonshemm-
ede. Vi har tidligere hatt barneår, kulturår, kvinneår, miljøvernår,
verdensminneår og sikkert en rekke andre år til fremme av verd-
ige og viktige saker.
Spørsmålet er om de har noen effekter for dem det gjelder og

om noen husker dem når året er omme. Her er nok erfaringene
blandet.
Vi vet at det til FNs internasjonale år knyttes både pomp, prakt

og prestisje.
Pompen og prakten gir verdens politikere anledning til å holde

fine taler om ting de ellers ikke taler om og som det er tvilsomt
om de har rede på.
Prestisjen gir ikke-statlige organisasjoner en mulighet til å

fremme sine saker mer effektivt enn ellers – for så vidt som at
man kan bruke anledningen til å ta politikerne på ordet.
Denne anledningen bør vi bruke.
«Årene» kan først og fremst få betydning hvis de medfører at

det settes i gang varige tiltak for de gruppene som er tilgodesett
med et år.
Enkelttiltak knyttet til større eller mindre festligheter hjelpe

ingen i lengden selv om det selvsagt kan være hyggelig når det
står på og minnerikt i etterkant.
Når vi med tanke på 2003 skal prioritere bruken av de ressurs-

ene vi har bør det bli med sikte på de langsiktige og varige virk-
ningene.
Så får noen andre ta seg av festivitasen.
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