MEDBORGERSKAP – THE CITIZENSHIP MEASURE
Vennligst les påstandene nedenfor og sett kryss for hvor
enig eller uenig du er i hver enkelt påstand.

I hvor stor grad føler du at…
1. Dine personlige avgjørelser og valg blir respektert
2. Du har tilgang til nødvendig helsehjelp
3. Du kan bevege deg fritt
4. Du kan selv bestemme hvordan du vil bruke egne
penger
5. Du har tilgang til offentlig støtte hvis nødvendig (f.eks.
uføretrygd, dagpenger, bostøtte, osv.)
6. Du har blitt gitt, eller kan få, nye sjanser
7. Du kan bruke tiden din slik du vil
8. Den du er og det du gjør har betydning for andre
9. Du tar vare på familie, venner, barn, eller kjæledyr
10. Du har valgmuligheter ved bruk av medisinsk eller
psykisk helsehjelp
11. Du gjør noe for å ta vare på hjemmet ditt
12. Du har rett til å nekte medisinsk eller psykisk
helsehjelp
13. Du aksepterer at andre er forskjellige fra deg
14. Du har muligheter på lik linje med andre
15. Du deltar i sosiale sammenhenger og fritidsaktiviteter
i ditt nærmiljø
16. Du har fått, eller vil kunne få, rettferdig behandling i
rettsvesenet
17. Andre lytter til det du har å si
18. Du har rett til å være uenig med andre
19. Du bestemmer over kroppen din
20. Du tar vare på miljøet
21. Det finnes et lovverk som beskytter deg
22. Du har forpliktelser til andre i lokalsamfunnet
23. Du har, eller kan få, en bolig som fungerer for deg

I
svært
liten
grad/
Aldri

I liten
grad

I
noen
grad/
Av
og til

I stor
grad

I
svært
stor
grad/
Alltid

1

2

3

4

5

24. Du har kjennskap til lokalmiljøet (f.eks. aktuelle
arrangementer, tjenestetilbud, og beslutningsprosesser)
25. Du har, eller kan få, tilgang til øyeblikkelig hjelp
(politi, brannvesen, ambulanse, osv.)
26. Andre føler at du aksepterer dem
27. Du blir behandlet med respekt og verdighet
28. Du kan påvirke nærmiljøet og lokale myndigheter
29. Du står fritt til å velge partner
30. Du blir inkludert i lokalsamfunnet
31. Du står opp for det du tror på
32. Andre er avhengige av deg
33. Du er trygg i ditt lokalmiljø
34. Du blir ikke utsatt for diskriminering
35. Du er knyttet til andre mennesker
36. Du har rett til å beskytte deg selv og andre
37. Du har et privatliv
38. Du kjenner andre, og de kjenner deg
39. Du har trosfrihet
40. Du og din familie har muligheter for utdanning
41. Dine grunnleggende behov blir ivaretatt
42. Du er en del av noe som er større enn deg selv
43. Du har tilgang til banktjenester (f.eks. opprette en
konto, ta opp et lån, få tak i kodebrikke, betale
regninger)
44. Du har mulighet til å velge hvor du vil bo
45. Du har, eller kan få, en jobb
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