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– Ivar Johansen arbeider utrettelig og
intenst for å sette funksjonshemmedes
utfordringer på dagsorden, sier Blindeforbundets fylkessekretær i Oslo om SVpolitikeren.
Når kollegaene tar kvelden etter endt
arbeidsdag, skifter Ivar Johansen drakt.
Bryteren slås over og han går fra å være
kontorsjef i Gyldendal til å bli fullblods
politiker: SV-er, bystyrerepresentant i
Oslo og politisk blogger – en mann med
mye engasjement.
– Motivasjonen er å få til resultater. Jeg
ønsker at folk skal ta kontakt med meg
om det er noe de mener jeg bør vite – ja,
å være et reelt ombud for den konkrete
situasjonen de er i, sier Johansen.
– Jeg prøver å gi makt ut til folk ved å gi
dem kunnskap og veiledning på hvordan
de kan jobbe for sine saker, sier SV-politiker
Ivar Johansen.

For en politiker i landets hovedstad, er
det nok av ting å ta tak i. For Johansen
har et av fokusområdene blitt saker med
særlig relevans for funksjonshemmede.
– I vårt parti har vi et flott slagord: «Ulike
mennesker, like muligheter». Det går på
at alle skal få samme livskvalitet, men
trenger ulik hjelp for å nå det. Eksempelvis
kan jeg ta T-banen hver dag, men de som
faktisk ikke kan det, bør ha alternative
transportmuligheter som gir samme muligheter til arbeid, skole og et sosialt liv.
«Vaktbikkje»
For Blindeforbundets fylkeslag i Oslo er
Johansen en viktig alliert, som har tatt
opp saker i bystyret, informert om politiske vedtak og satt blindesaken på dagsorden. SV-politikeren er blitt omtalt som
en funksjonshemmedes «vaktbikkje»,
en som taler funksjonshemmedes sak og
sier fra når noe ikke er bra nok.
– Han har et glødende engasjement som
har hjulpet Oslo fylkeslag i en rekke saker.
Vi hadde for eksempel arbeidet lenge i
møter med byråden rundt transportsituasjonen for våre seniorer. Johansens
spørsmål til bystyret satte fart på saken
og det løste seg få dager etter dette. Det
er veldig godt å vite at det finnes mennesker som Johansen, skryter fylkessekretær
Oslo, Aina Kaupang.
Selv synes Johansen det er fint hvis folk
ser på ham som en «vaktbikkje» og tror
det har en sammenheng med hans måte
å føre politikk på.
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– I alle saker vi har til behandling, går
jeg bredt ut til dem som blir berørt av
beslutninger for å høre hvordan de ser på
dette. Slik får jeg inn mange synspunkter.
Når jeg skriver artikler og blogginnlegg
avslutter jeg ofte med kontaktinformasjon på politikerne som faktisk skal bestemme saken og anmoder folk om å ta
kontakt med dem. Kort sagt prøver jeg å
gi folk makt og innflytelse.
Alle politikere synes nok ikke det er like
gøy at e-postadressen og telefonnummeret deres havner i bloggen til Johansen.
– Det å være folkevalgt betyr faktisk at
du må tåle å være i kontakt med folket,
ta imot påvirkning fra dem de er valgt
for. Jeg prøver å gi makt ut til folk ved å
gi dem kunnskap og veiledning på hvordan de kan jobbe for sine saker.
Nyttig med nett
På sosiale medier som Facebook og Twitter, er også Johansen et kjent navn. I
tillegg har han nettsidene www.osloombudet.no og www.ivarjohansen.no.
– På sosiale medier kan jeg jobbe veldig
målrettet. Terskelen for å kommunisere
med folk er lavere og det er enklere å ta
kontakt. Ofte får man raskere, mer personlig respons, som for meg er viktig,
sier han.
Videre understreker Johansen viktigheten av å være orientert om at saker er til
behandling. Det nytter ikke å komme på
banen når saken er ferdig behandlet.
Med PC-en og sitt store nettverk som
hjelp, får han informasjonen ut til de
berørte rask og effektivt. Johansen har

e-postadresser til 35.000 personer. Saker
knyttet til funksjonshemmede sendes
ut til 1200 personer. Slik blir mottagerne
minnet på at den og den saken er aktuell
– og at Johansen er der.
– Viktig å være der
I den kommende fireårsperioden i bystyret er det spesielt tre ting Johansen
trekker fram som viktige for ham å jobbe
med i forhold til funksjonshemmede.
– Transporttjenesten er fortsatt ikke på
plass. Vi må sørge for at funksjonshemmede får en god, forutsigbar TT-transport.
Det andre er arbeid. Jeg tror nok kommunen som arbeidsplass i dag er mer ekskluderende enn inkluderende. Vi må legge
til rette og ansette folk med forskjelling
former for funksjonshemning. Det tredje
er utdanning. Mange barn og unge trenger ekstrahjelp på skolen, men blir avspist
med for lite ressurser.
Avslutningsvis oppfordrer Johansen
funksjonshemmede selv, som brukere
av kommunenes tjenester, til å bli enda
mer aktive, og i større grad stille krav og
jobbe i forhold til de politiske systemene.
– Det er viktig å være der det skjer, og
være der ofte, lære seg systemene og
jobbe som lobbyister. Her er det nok fortsatt mye å hente, avslutter Johansen.
Kort om Ivar Johansen:
Født: 1950 i Fredrikstad
Politisk erfaring: SV-politiker, medlem
av Oslo bystyre siden høsten 1987.
Jobb: Kontorsjef Gyldendal
Les mer: www.osloombudet.no,
www.ivarjohansen.no
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