
 

Arendalsuka 2021! 

Likestilling, aktivisme og fellesskap! 😊  

 

Mandag 16.August: 
 

Åpningsfest – nå braker det løs!  
Samtale mellom Jørgen Foss og Hege Tegler om hvorfor vi er her og hva som skjer under 

Arendalsuka.   

Hvor og når: Klokken 16:00 i studio på NHFs stand og livesending på facebooksiden til NHF.  

Oppvarming til debatt  
Vi varmer opp til vår egen Fritt Liv (BPA) debatt. Samtale mellom Tove Linnea Brandvik og 

Marte Schikora-Rustad om forventinger, utfordringer og politikk.  
Hvor og når: I studio på NHFs stand og livesending på facebooksiden til NHF. 

 

Fritt liv – debatt.  
Hva skal til for at alle kan leve et fritt og selvstendig liv? Vi tar debatten sammen med Tove 

Linnea Brandvik, Prima Assistanse og noen stortingspolitikere. 

Hvor og når: Klokken 20:30 på Torvscenen i Arendal, eller livestream på NHFs facebookside 

og Arendalsuka.no 



Tirsdag 17.August: 

 
Hvor gode er partiene på likestilling og mangfold? 

Det er stortingsvalg rett rundt hjørnet og vi har trillet terningen. Hvor gode er partiene på 

likestilling? Forbundsleder og generalsekretær gir deg svaret    
Hvor og når: Klokken 12:00 LIVE på NHFs facebookside  

Fordomsfri barndom 
Tidligere i år kom Redd Barna med en urovekkende rapport om hvordan barn stenges ute fra 

lek og fritid. HBF har selv erfart mye av det rapporten peker på – og nå tar vi debatten 

direkte fra Arendal. 

Møt: HBF, Redd barna, politikere og flere til en spennende samtale.  

Hvor og når: Klokken 14:00-16:00 på Torvscenen i Arendal eller live på facebook og på 

arendalsuka.no  

Onsdag 18.August 
Barn og brukerstyrt personlig assistanse  
Hege Tegler og Annette Jensen, begge foreldre til funksjonshemmede barn tar praten om 

hvor viktig og avgjørende BPAen er for barnas livskvalitet og frihet. 

Hvor og når: Klokken 11:00-12:00 i studio på NHFs stand og livesending på facebook  

Samtale mellom HBF og Prima 

Historiene som endrer fremtiden 
HBF inviterer til en spennende samtale om historien vår – hvordan diskrimineres og stenges 

barn ute? Geir Lippestad med flere deltar.  

Hvor og når: Klokken 13:00-14:00 Torvscenen i Arendal eller live på facebook og 

arendalsuka.no Klokken 13:00-14:00 

 
Oppvarming til debatt  
Funksjonshemmede opplever daglig menneskerettighetsbrudd og mangel på likestilling. I 

Arendal tar vi debatten, og vi varmer opp med en samtale mellom Tove Linnea Brandvik, Lars 

Ivar Eilerås og Hege Tegler  
Når og hvor: Klokken 14:00 fra studio på NHFS stand og direkte på facebooksiden til NHF  

Debatt: Hva skal til for at funksjonshemmede får innfridd sine 

menneskerettigheter?  
Likestillingspolitikken går feil vei – det trengs mer enn gode ord for å endre samfunnet. Vi 

starter debatten med en appell fra vår dyktige NHFU leder Marianne Knudsen, og vi har 

invitert spennende gjester for å diskutere hva det er som faktisk skal til. Deltakere: Tove 

Linnea Brandvik, Lars Ivar Eilerås, LDO, politikere.  
Hvor og når: Klokken 15:30 – 16:30, politiker i glassheien i Arendal eller live på NHFS 

facebookside og arendalsuka.no 

 



 

 

 


