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INNLEDNING

Strategien vår ble laget etter en bred, involverende prosess og vedtatt på landsmøtet i 2017, med et mål om
en ny giv og en kursendring i NHF. Den ble bygget opp rundt ni innsatsområder som hele organisasjonen
sluttet opp om at vi ønsket å styrke. Det ble nedfelt noen overordna grep som skulle styrke oss som organisasjon, øke gjennomslagskraften og bidra til samfunnsendring.
Det ble sagt at vi skal være en organisasjon som er nær og tydelig i lokalsamfunnet og være der folk er. Vi
skulle rette blikket og innsatsen utover mot folk og deres hverdagsliv, og bli en tydeligere stemme, rådgiver
og vaktbikkje i lokalmiljøet. Vi bestemte oss for å bygge en sterk vi-kultur – en kultur hvor vi jobber bedre,
tettere og oftere sammen med hverandre og andre. Vi satte oss som mål å løse oppgaver og nå viktige mål
gjennom å inkludere hele fellesskapet og samles på kryss og tvers i vår egen store organisasjon og med andre miljøer.
Arbeidet med strategien har pågått i en spesiell tid. De første to årene handlet i stor grad om å bli kjent med
metodene og arbeidsformene i strategien. De siste to årene har vi vært og er i en uvanlig krevende situasjon, der vi har måttet håndtere to kriser parallelt. Vi har måttet forholde oss til en pandemi, som både har
skapt stor bekymring for funksjonshemmedes liv og helse og som har vanskeliggjort aktiviteten i organisasjonen på alle måter. I tillegg har vi mistet betydelige inntekter og har blitt satt i en enorm økonomisk krise
som har krevd all vår tid og omstillingsevne.
Til tross for denne doble krisen, har vi fått til mye. Vi har blitt tvunget til å tenke nytt. Vi har jobbet mer digitalt og skapt nye arbeidsformer og ny aktivitet. Vi har i enda større grad enn før jobbet på tvers av geografi
og organisasjonsledd. Det har vært helt nødvendig å prioritere – og satse på å gjøre store, felles løft. Krisene
har rett og slett gitt oss en dytt i retning av å jobbe etter den strategien vi vedtok for fire år siden. Denne innsatsen har gitt tydelige resultater. Den har styrket oss som organisasjon, økt gjennomslagskraften vår og bidratt til samfunnsendring.
I denne rapporten beskriver vi status for arbeidet på de ni innsatsområdene. Vi viser hvordan vi har jobbet målrettet og med suksess på alle de ni innsatsområdene, og at vi har kommet langt på mange områder,
men også at deler av arbeidet fortsatt er i startgropa og at det er mye som gjenstår.
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Innsatsområde 1

Endre holdninger
I de politiske dokumentene som preger politikken overfor funksjonshemmede omtaler
myndighetene oss først og fremst som pasienter, brukere og tjenestemottakere og ikke
borgere med de samme rettighetene og pliktene som andre. Det å jobbe med holdningsendring og fronte at det trengs et stort paradigmeskifte i synet på oss, er noe av det
viktigste vi gjør. Vi er godt i gang med å utvikle en stor, felles satsing på holdningsarbeid.
Satsingen foregår både i vår egen organisasjon, sammen med andre organisasjoner,
overfor politiske partier og miljøer og sammen med nye samarbeidspartnere.
- Dette har vi gjort:
I samfunnet:
• Vi har vært til stede der folk er og lagt til rette for møter som gir oss mulighet til aktivt å endre holdninger. Vi
har startet flere innovative prosjekter der vi retter oss mot nye miljøer, som næringsliv og kulturliv, og jobber med
nye metoder for å åpne folks øyne for at det er holdninger, og ikke funksjonsnedsettelse, som skaper de største
begrensingene for funksjonshemmede, når vi tillater et samfunn fullt av diskriminerende hindringer.
• Vi står sammen med mange nye fellesskap. I dette arbeidet har vi også fått med oss stadig flere støttespillere, både blant andre funksjonshemmedes organisasjoner og andre relevante miljøer, politiske partier og flere kjente
samfunnsprofiler. Vi har invitert inn nye folk og miljøer inn i vår organisasjon og også oppsøkt dem på deres hjemmebane. Vi har særlig hatt som mål å jobbe for å gjøre organisasjonen kjent og tilgjengelig for mennesker med minoritetsbakgrunn. Det har vi i stor grad lykkes med. Se også innsatsområde 5.

i organisasjonen:
• Vi har mobilisert til mange felles aksjoner med holdningsendring som bakteppe og rød tråd. Satsingen på 3.
desember, synliggjøring av diskrimineringen som skjer, lanseringen av vår egen likestillingsstrategi og alt arbeidet
vi gjør knyttet til CRPD, er alle eksempler på hvordan vi har mobilisert hele organisasjonen til å være med på holdningsendring.
• Vi har jobbet aktivt for å bli kjent på kryss og tvers av hele organisasjonen på en ny måte. Dette arbeidet har
pågått gjennom hele strategiperioden, men skjøt virkelig fart da pandemien stengte ned for fysiske samlinger og
gjorde oss heldigitale over natten. I denne situasjonen ble det en selvfølge å innlemme hele organisasjonen i aktiviteter, møter og samlinger, på tvers av organisasjonsstruktur, bokser, nivåer, verv, diagnoser og geografi.
• Vi har etablert egne minoritetsnettverk, kvinnenettverk og skeivt nettverk, for å leve som vi lærer og aktivt
jobbe for likestilling og mangfold overfor dobbeltdiskriminerte grupper.
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- Dette gjenstår:
• Gjennomføre paradigmeskiftet. Vi har kommet et langt stykke på vei i å sette holdningsendring i fokus og
samle både egen organisasjon og miljøer rundt oss til felles innsats for holdningsendring, men vi er på ingen måte
i mål. Det trengs fortsatt et løft for at funksjonshemmede skal bli anerkjent som likestilte borgere.
• Lage den store mangfoldsstrategien. Strategien setter som mål at vi skal lage den store mangfoldstrategien.
Ikke en strategi om funksjonshemmedes plass i samfunnet, men om et mangfoldig samfunn. Arbeidet skal involvere et bredt utvalg av personer og organisasjoner, med mange yngre representanter, i en mangfoldsgruppe, som
gjennom strategiperioden skal jobbe fram forslag til en nasjonal strategi for fremtidens mangfoldige samfunn. Vi
har lagt et godt grunnlag for dette arbeidet, men selve mangfoldstrategien må vi jobbe videre med i årene som
kommer.
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Innsatsområde 2

Gå foran i likestillingsog rettighetsarbeidet
Gjennom strategien har vi sagt at vi må ta ansvar for at både politikere og andre setter
funksjonshemmedes rettigheter i et likestillingsperspektiv, og gjøre det tydelig at ulike individuelle rettigheter og ordninger bidrar til å oppfylle menneskerettighetene og skape likestilling og deltakelse. Dette henger klart sammen med behovet for at paradigmeskiftet blir
realisert, og at vi blir oppfattet som likestilte borgere og ikke brukere av velferdssystemet.

- Dette har vi gjort:
I samfunnet:
• Vi har sagt tydelig ifra om at våre rettigheter er menneskerettigheter og at funksjonshemmedes levekår kun kan
bedres gjennom systematisk likestillingsarbeid.
• Vi har lansert vår egen likestillingsstrategi, som motvekt til regjeringens strategi og handlingsplan for likestilling, der vi gjør det tydelig at funksjonshemmede utsettes for systematisk diskriminering og grove menneskerettighetsbrudd, og at likestilling kun kan bli en realitet gjennom lovendring, finansiering og holdningsendring.
• Vi har vist gjennom eksempler fra våre viktigste saker – tilgjengelighet, hjelpemidler og BPA – at tilrettelegging
og tjenester på individnivå fremmer likestilling og deltakelse, og motsatt – at det fører til diskriminering når tilstrekkelige tjenester eller tilrettelegging mangler.
• Vi har laget opplæringsmateriell om funksjonshemmedes menneskerettigheter som tydeliggjør menneskeretts- og
likestillingsperspektivet, og presentert vår kunnskap om menneskerettighetene overfor politikere og andre relevante miljøer rundt oss. Denne våren vil vi også invitere de politiske partiene til menneskerettskurs hos oss gjennom en
ny storsatsing – politikerskolen.

i organisasjonen:
• Vi har laget flere opplegg som kan brukes av medlemmer, tillitsvalgte og andre i lokalt holdnings- og påvirkningsarbeid og kunnskapsformidling, der vi legger til grunn at funksjonshemmedes rettigheter handler om å få innfridd sin rett til likestilling. Denne måten å jobbe på, har vært særlig brukt i forbindelse med de store, felles, landsdekkende satsingene våre – støtteaksjonen for Hannah Lunden, valgkamparbeidet, 3. desember-markeringene og
CRPD-arbeidet vårt.
• Vi har gjort innholdet og ideologien i konvensjonen om funksjonshemmedes menneskerettigheter kjent og
forstått. Vi har laget opplæringsmateriell og gjennomført webinarer om funksjonshemmedes menneskerettigheter.
• Vi har gjort det tydelig at funksjonshemmede i Norge anno 2017 skal føle seg trygge på at vi skal ha de samme
rettighetene, pliktene og mulighetene som andre i Norge anno 2017 og ikke sammenlignes med hvordan det var å
være funksjonshemmet på 60-tallet eller i et fattig land.
• Vi har jobbet aktivt med å gi medlemmer og andre opplæring som gjør at de kan fylle rollen som ambassadører for likestilling og menneskerettigheter og være trygge nok til å løfte fokus fra enkeltsaker og sette dem i perspektiv.
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i organisasjonen:

Full deltakelse
og likestilling
Norges Handikapforbunds strategi for likestilling av funksjonshemmede

- Dette gjenstår:
På samme måte som nevnt under innsatsområde 3, ser vi at arbeidet med å gå foran i likestillingskampen, er i støpeskjeen. Vi ser at innsatsen vår har effekt, men at vi på alle områder må videreutvikle og foredle metodene og arbeidsformene de neste årene.
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Innsatsområde 3

Være der folk er
I denne strategiperioden har vi fokusert på å være en synlig og tydelig stemme for
mangfold, menneskerettigheter og lokal, fremtidsrettet handikappolitikk over hele landet. Vi har jobbet aktivt med å engasjere grasrota i organisasjonen til å snakke vår sak i
lokalmiljøer fra nord til sør, og samlet oss om felles innsats.
- Dette har vi gjort:
I samfunnet:
• Vi har markert oss som en viktig stemme i utallige sammenhenger der funksjonshemmedes rettigheter og
levekår står på spill. Valgkampen 2019 og den kommende valgkampen. Flere 3. desember-markeringer. Hannah
Lunden-aksjonen og Arendalsuka. Vi har deltatt i politiske debatter, vært ute i gatene og aksjonert, hatt møter med
utallige politikere og lokalmiljøer, næringsliv og andre organisasjoner.
• Vi er stadig oftere et tydelig, uavhengig korrektiv, ved å posisjonere oss som sterke stemmer i offentligheten.
Vi deltar også politisk gjennom kommunale råd og utvalg, som før, men legger vekt på å være til stede i sammenhenger der vi får økt synlighet og oppmerksomhet.
• Vi har etablert viktige samarbeid med spennende samarbeidspartnere lokalt over hele landet. Flere regionkontor er for eksempel samlokalisert med andre miljøer i gode kontor- og samarbeidsfellesskap.

i organisasjonen:
• Vi er i stadig større grad til stede over hele landet. Våre regioner fungerer som regionale kraftsentre som
både løfter og legger til rette for utadrettet handikappolitikk og holdningsarbeid over hele landet.
• Vi har etablert flere nye nettverksgrupper, både nasjonalt og regionalt, for å skape sterke aktivistgrupper
knyttet til sak. Et eksempel er de politiske nettverkene i Agder, der både medlemmer og folk utenfor NHF jobber
sammen om sak for å skape politisk endring.
• Vi har gått aktivt inn for å prioritere utadrettet aktivitet og samfunnsrettet arbeid i regionene og bruke mindre ressurser på administrasjon, drift og innadvendt organisasjonsarbeid.
• Koronapandemien har gitt oss et digitalt løft. Hjemmekontor og digital aktivitet har blitt vellykkede arbeidsformer, som gir oss helt nye muligheter til å jobbe landsdekkende og på tvers av organisasjonsleddene, og også legge til rette for økt kontakt med våre omgivelser.

- Dette gjenstår:
• Driften av organisasjonen tar fremdeles uforholdsmessig mye tid – tid som trengs til å jobbe aktivt med samfunnsendring gjennom utadrettet virksomhet, synlighet og aktivisme.
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Innsatsområde 4

Si ifra
Det å reagere og være en tydelig stemme når mennesker utsettes for diskriminering og
utestengning, og ikke får innfridd lovpålagte rettigheter, er noe av det aller viktigste vi
gjør for å komme diskrimineringen til livs og bidra til samfunnsendring. På dette området
er det fortsatt stor kunnskapsmangel. Folk vet ikke om den diskrimineringen som skjer,
og i den grad de ser skjevheter og utestengning, blir det likevel ikke forstått som uttrykk
for diskriminering. Folk tror ikke at diskriminering skjer før de får det vist fram og forklart.
Derfor må vi alltid si ifra. Det har også denne strategiperioden båret preg av.
- Dette har vi gjort:
I samfunnet:
• Vi har sagt tydelig ifra om diskriminering og menneskerettighetsbrudd, samt regjeringens manglende politikk
for likestilling, ved utallige anledninger og på mange ulike måter. Vi har understreket, igjen og igjen, at det ikke er
folk som er feil, men samfunnet som ikke er innrettet slik at det er rom for alle. Vi har rettet søkelyset mot hvordan
både skole, arbeidsliv, kultur og fritid, bolig og transportsektoren preges av utallige utstøtende mekanismer. Vi har
påpekt at den politikken som føres fortsetter å peke på funksjonshemmede som pasienter, brukere og tjenestemottakere og dermed fortsetter å diskriminere.
• Vi har brukt mange forskjellige virkemidler til å si ifra. Vi har avgitt høringer, hatt mye direkte kontakt med
politikere, synliggjort diskrimineringen funksjonshemmede utsettes for gjennom media, vi har stått ute på stands i
valgkampsammenheng og andre sammenhenger og vi har gjennomført kampanjer. Facebooksiden Hverdagsdiskrimineringen og 3. desembermarkeringene er eksempler på systematiske synlighetsprosjekter der vi retter søkelyset
mot den diskrimineringen som skjer hver eneste dag.
• Vi har sagt tydelig ifra om at vi forventer frihet og likestilling gjennom flere store, landsdekkende aksjoner
– blant annet mot kommunenes urimelige BPA-praksis og for at funksjonshemmedes menneskerettigheter skal bli
innfridd.
• Vi har brukt mange og ulike kanaler å si ifra og snakke til et bredere publikum. Vi ser nå at vi har med oss
bred støtte fra befolkningen og flere kjente profiler som sier fra sammen med oss. Vår sak har blitt flere sin sak.

i organisasjonen:
• Vi har oppfordret medlemmer, tillitsvalgte og andre til å si ifra om diskriminering ved å fortelle sine historier
og vise at det skjer. Vi har brukt slike historier til å gjøre det tydelig at den diskrimineringen som foregår, ikke dreier seg om enkeltepisoder, men om systematisk diskriminering, forskjellsbehandling og utestengelse. Arbeidet har
foregått både sporadisk, i enkeltsaker, og systematisk, ved at vi har mobilisert til felles aksjoner og kampanjer.
• Arbeidet mot hatkriminalitet og vold mot funksjonshemmede har blitt kraftig aktualisert. Det er særlig
NHFU som har løftet fram disse problemstillingene, men også i NHF har vi synliggjort hvordan hat og trakassering
er en stor og alvorlig del av den diskrimineringen som skjer.
• Vi har bygget kunnskap, mot og trygghet til å avdekke diskriminering, dele opplevelser, møte utfordringer
og bruke våre erfaringer for å skape endring. De siste årene har vi gjennomført flere samlinger der vi har lagt vekt
på å tilby trygge fellesskap og nettverk for mennesker som utsettes for diskriminering. Samlingsrekken Vår kamp
i forbindelse med 3. desember 2020 er et eksempel på det. På bakgrunn av det engasjement vi skapte gjennom
samlingsrekken, bygget vi en felles front for å si ifra om urett og stå i de krevende prosessene det er å bruke egen
stemme.
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- Dette gjenstår:
• Det å si ifra vil være noe av det viktigste vi gjør, så lenge funksjonshemmede diskrimineres og våre menneskerettigheter ikke blir innfridd.
• Det å stå opp mot og si ifra om diskriminering er utrolig tøft og krevende. Det å tilby et trygt og støttende
fellesskap for diskriminerte gruppe som står opp for saken og for selv, vil bli viktig også de neste årene.
• Det trengs enda mer kraftfull innsats mot hat og trakassering i tiden som kommer. Selv om vi har synliggjort hvordan hat og trakassering er en stor og alvorlig del av den diskrimineringen som skjer, lever hatet og trakasseringen videre.
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Innsatsområde 5

Stå sammen
Det å stå sammen med andre handler om å bygge et større vi – og å få flere med oss i kampen
mot diskriminering – på tvers av organisasjoner, partier, grupper og diskrimineringsgrunnlag. I
denne strategiperioden har vi kommet langt i å invitere andre organisasjoner og miljøer som jobber for det samme som oss, til forpliktende samarbeid. Vi har invitert inn nye folk og miljøer inn i
vår organisasjon og også oppsøkt dem på deres hjemmebane.
- Dette har vi gjort:
I samfunnet:
• Vi har etablert kontakt med og bygget nettverk på tvers av ulike fellesskap om de viktigste sakene våre. Vi har
etablert et BPA-nettverk, der vi samarbeider med flere organisasjoner og leverandører opp mot BPA-utvalgets arbeid.
Vi har vært pådriver for en aktiv CRPD-allianse, der vi har stått sammen med 125 norske organisasjoner i arbeidet med
funksjonshemmedes menneskerettigheter. Også på området universell utforming finnes det flere gode nettverk, både
nasjonalt og lokalt. Og i Nord-Norge har vi jobbet for å formalisere Sametingets likestillingssatsning på funksjonshemmede.
• Vi har gjennomført flere gode prosjekter og tiltak sammen med andre organisasjoner. Et eksempel er samarbeidet med Redd Barna om prosjektet Fritid for alle – uten fordommer, som fikk stor oppmerksomhet under kampanjeuka
i begynnelsen av mai 2021, med flere kampanjeaktiviteter der vi sammen retter fokus mot barns rett til å delta i fritidstilbud på like vilkår. Et annet eksempel er NHF Agders samarbeid med Redd Barna om et prosjekt om vold og overgrep
mot funksjonshemmede barn.
• Vi har særlig hatt som mål å jobbe for å gjøre organisasjonen kjent og tilgjengelig for mennesker med minoritetsbakgrunn. Det har vi i stor grad lykkes med. Vi har samarbeidet med Frivillighet Norge om Inkludering på topp, og vi
har blitt en del av Norsk Folkehjelps satsing Rik på mangfold, som retter seg mot fagforeningene i arbeidslivet, og Diskrimineringshjelpen og Meklingsbenken (DiMe) som tilbyr lavterskel diskrimineringshjelp til mennesker som opplever diskriminering og rasisme.
• Vi står solidarisk sammen med andre diskriminerte grupper og er aktivt med på markeringene av kvinnedagen 8.
mars, arbeidernes dag 1. mai og Pride.

i organisasjonen:
• Vi jobber stadig oftere og med stor suksess sammen på tvers av organisasjonen om de viktigste sakene våre.
Store felles aksjoner er allerede nevnt flere ganger. Verdt å nevne er også de gode nettverkene våre på områdene hjelpemidler, samferdsel, menneskerettigheter og universell utforming.
• Vi har etablert nye nettverk for dobbeltdiskriminerte grupper – et nettverk for kvinner, et skeivt nettverk og et minoritetsnettverk.
• Vi har jobbet aktivt og bevisst med å samle oss og feire felles begivenheter sammen – som 3. desember og verdensdagene for polio og slag med mer.
• Vi har jobbet aktivt med å bygge god organisasjonskultur og tillit gjennom flere samlende aktiviteter som omfatter hele organisasjonen på tvers av geografi og lagstilhørighet. Vi har hatt flere og hyppigere møter med alle regions- og
landsforeningsledere. Vi har arrangert flere webinarer og kurs på tvers av organisasjonsledd og geografi. I dette arbeidet jobber vi aktivt med å løfte fram det som forener oss og verdien som ligger i fellesskapet. Flere prosesser knyttet til å
bygge vi-kultur, skjer også gjennom endringsprosessene som har foregått våren 2021.
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- Dette gjenstår:
• Saken vår har alt å vinne på at vi evner å bygge et større vi og får flere med oss i kampen mot diskriminering.
Samarbeidet med andre organisasjoner, miljøer og fellesskap bør videreutvikles og få vokse seg større.
• Det å bygge vi-kultur krever et kontinuerlig arbeid. Vi må holde høyt både det å opprettholde felles møteplasser og arenaer og utvise respekt og kommunisere tillit, også når vi er uenige. Dette arbeidet vil ha stor betydning for
oss, og for vår evne til bærekraft og gjennomslag, også i de kommende årene.
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Innsatsområde 6

Være synlige
Gjennom denne strategiperioden har vi tatt i bruk flere nye aksjonsformer som gjør oss synlige der folk er, og gir oss økt oppmerksomhet og skaper påvirkningspolitisk kraft. De store
felles nasjonale aksjonene knyttet til Hannah Lunden-rettssaken, 3. desember-markeringene, CRPD-arbeidet og flere valgkamper, har vist at vi evner å gjøre sakene våre synlige og
posisjonere oss tydelig i offentligheten når vi samler oss og jobber med de samme temaene,
og løfter i felles flokk. Dette har blitt en stadig viktigere arbeidsform for oss.

- Dette har vi gjort:
I samfunnet:
• Vi har frontet mangfold og behovet for samfunnsendring på nye måter og arenaer. Vi har både vært ute i
gater og på torg, fått medieoppmerksomhet og aksjonert. Ikke minst har vi etablert egne kanaler der vi selv setter
premissene for historiene vi forteller i form av podkaster og blogger, som Hemma, Folk Flest og Hverdagsdiskrimineringen. Vi har også deltatt i ulike underholdningsinnslag, som i Robert Stoltenbergs sketsjer, der vår egen Monica Haugen flere ganger har spilt Jeanettes venninne Lulla.
• Vi har vært synlig til stede under Arendalsuka – Norges største demokratiske møteplass. I 2019 satset vi
stort, med vår egen, tilgjengelige båt, der vi arrangerte politiske møter og andre arrangementer. Vi aksjonerte også
mot utilgjengelige møteplasser, som Arendalsuka er full av. Vi fikk mye oppmerksomhet i løpet av uka, og båten vår
ble besøkt av mange politikere og organisasjoner som ville snakke med oss om likestilling av funksjonshemmede.
• Vi har arrangert storbyfestivalene Funkisdagen i Bergen og Trondheim og Funkfest i Oslo. Gjennom appeller,
politiske debatter, kulturinnslag, foredrag og seminarer, rullestolhinderløyper og konserter, lykkes vi på denne måten med å nå ut til en langt større målgruppe enn ellers og deler erfaringer og påvirker ved å skape gode, felles aktiviteter.
• Vi har gjennomført storstilte 3. desember-markeringer. Arbeidet med å markere FN-dagen for funksjonshemmede 3. desember, fikk et løft i 2020. Da mobiliserte vi hele organisasjonen til en heldigital felles markering. Vi satte
menneskerettigheter og diskriminering på dagsorden gjennom små og store fysiske markeringer – appeller, fakkeltog, folkemøter og så videre – gjennom kampanjer i sosiale medier og ved å sende hilsener med klare menneskerettighetsbudskap til publikum over hele landet. Vi sa tydelig ifra om at vi ikke vil være med på at vi er annerledes
og mindre verdt, men vil bli sett på som likeverdige samfunnsborgere og at våre menneskerettigheter må bli innfridd.
• Vi ser at norske medier har begynt å interessere seg for diskrimineringen av funksjonshemmede. Tidligere
har vi opplevd at denne interessen, i den grad media har interessert seg for funksjonshemmede, har hatt en vinkling på funksjonshemmede som idrettshelter eller lidende ofre for sykdom eller skade, og manglet samfunnskritiske perspektiver. Det siste halvåret har vi sett tydelig at mediedekningen av har økt. Fokus er nå også i langt større grad enn før rettet mot diskriminerende samfunnsforhold. Ikke minst har media også vist interesse for mangfold
gjennom rekruttering til redaksjonene – noe vi feiret da vår egen Sally Kamara ble programleder i Supernytt i mars
2021.
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i organisasjonen:
• Vi har prioritert felles arbeid med satsingsområdene våre på tvers av organisasjonsledd og geografi og samlet
oss om store, felles aksjoner og markeringer. Hannah Lunden-aksjonen, CRPD-arbeidet, valgkamper og 3. desember-markeringene er gode eksempler på at vi evner å være synlige og få stor oppmerksomhet og gjennomslagskraft når vi samler oss og løfter i flokk.
• Arbeidet med å markere FN-dagen for funksjonshemmede 3. desember, har blitt bygget opp over flere år,
og det har vært et uttalt mål i strategien at vi innen 2021 skulle gjennomføre store 3. desember-markeringer i de ti
største norske byene. 3. desember 2020 måtte gjennomføres digitalt, noe som viste seg å gi helt nye muligheter
for å jobbe sammen på tvers av hele organisasjonen. Markeringen skapte et uventet stort engasjement som gjorde
oss synlige, ikke bare i 10 byer, men over hele landet. 3. desember-markeringene våre har blitt et eksempel til etterfølgelse på hvordan vi er i ferd med å bygge opp noe stort over tid til å bli en årlig begivenhet.

- Dette gjenstår:
• Synlighet er ikke en engangsjobb. Det trengs hardt, målrettet og systematisk arbeid for å være synlig over tid.
Synlighet er også et av de viktigste suksesskriteriene for gjennomslagskraften vår. Synlighet må derfor fortsette å
være et særlig viktig innsatsområde framover.
• Det å samles og prioritere felles aksjoner, interessepolitisk pådriverarbeid og markeringer er også et
kontinuerlig arbeid, som bør fortsette over tid.
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Innsatsområde 7

Satse ungt
I strategien er det å satse ungt beskrevet som et førende prinsipp for prioriteringene og
arbeidet i perioden, både interessepolitisk, organisatorisk og i den daglige virksomheten og driften. I løpet av de siste fire årene har vi både styrket ungdomsorganisasjonen
NHFU, satset på et tilbud til unge voksne, bygget en yngre profil og samarbeidet med
andre organisasjoner som jobber for og med barn og unge.

- Dette har vi gjort:
I samfunnet:
• Vi har vært helt bevisste på å ha en ung profil i de sakene vi har engasjert oss i og historiene vi har brukt som
eksempler for å få offentlighetens oppmerksomhet, slik at vi fronter diskriminering som et problem som angår unge
mennesker. Både i Hannah Lunden-saken, hatkrim-saken med Amir Hashani og utallige andre diskriminerings- og
menneskerettighetssaker har vi trukket fram unge mennesker. Vi satser på synlighet ved å løfte fram unge, sterke
stemmer som Marianne Knudsen og andre viktige frontpersoner fra NHF og NHFU.
• Vi prioriterer i stadig større grad arbeid opp mot unge miljøer og miljøer som satser på barn og unge, som Redd
Barna, skoler og skolemyndigheter.

i organisasjonen:
• Vi har satset aktivt på å bidra til at NHFU får et løft, med en femårsplan for organisasjonen som gir rom for
vekst og offensive satsinger. NHFU har per i dag aktive regionlag i alle NHFs regioner, fire ansatte og et aktivt hovedstyre. NHFU har markert seg som sterke stemmer i offentligheten i utallige sammenhenger, og spesielt i forbindelse med arbeidet mot hat og vold, og kampen mot diskriminering.
• Vi har satset på Ung voksen – med et mål om å gi medlemsgruppen mellom 30 og 45 et tilbud som passer
med tanke på deres interesser og livsfase. Aktiviteten i Ung Voksen var oppadgående fram til 2020, men sårbar, og
ble hardt rammet av koronapandemien. Per april 2021 er aktiviteten økende igjen.
• Vi jobber aktivt med å ta med yngre målgrupper og samarbeider tett med NHFU og Ung Voksen i alt arbeid
og i alle sammenhenger – ikke minst i det interessepolitiske arbeidet.
• Regionkontorene har satset aktivt på å bygge opp yngre målgrupper og invitere til aktiviteter som appellerer
til yngre medlemmer, og ung satsing har vært nedfelt i alle NHFs virksomhetsplaner.
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- Dette gjenstår:
• Den unge delen av organisasjonen er sårbar for endringer i organisasjonslivet, varierende medlemstilfang og
rammer utenfra, samtidig som gjennomsnittsalderen i NHFs medlemsmasse fortsatt er høy. Ung satsing bør være
et prioritert innsatsområde også i årene som kommer.
• Vi har ennå ikke utarbeidet en konkret, helhetlig og gjennomarbeidet politikk for ungdom og unge voksne.
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Innsatsområde 8

Styrke, støtte og skolere

For å nå målene vi setter oss og gjennomføre de tiltakene som skaper samfunnsendring,
trenger vi mange skolerte og engasjerte mennesker i organisasjonen. Derfor har vi lagt
vekt på at vi skal styrke, skolere og engasjere hverandre, både medlemmer og andre, til
å fylle alle de ulike rollene som gjør at vi i sum kan løse samfunnsoppdraget vårt.

- Dette har vi gjort:
I samfunnet:
• Vi har satt oss som mål å løfte likepersonsarbeidet og jobbe mer på tvers av organisasjonsleddene, og knytte likepersonarbeidet mer til det å bli utsatt for diskriminering og mindre til diagnose. Arbeidet fikk et løft i 2019, da
det ble ansatt en ny likepersonkoordinator, men ble utfordret da pandemien inntraff og vi måtte legge om all aktivitet. Samtidig ser vi at det har vært behov for likepersonsstøtte mer enn noen gang, og hele NHF-organisasjonen
driver utstrakt likepersonsstøtte gjennom chatter, telefonsamtaler, i møter og ved utallige formelle og uformelle anledninger der det er rom for samtale om det som opptar hver enkelt. Vi har også gjennomført flere likepersonskurs,
og vi har rekruttert flere nye likepersoner. I dette arbeidet har vi i større grad enn før vektlagt empowerment og det
å støtte hverandre i kampen mot diskriminering.
• Kursing har vært en viktig del av alt arbeidet vårt, og spesielt i forbindelse med våre felles, nasjonale aksjoner og markeringer. Valgkampene, 3. desembermarkeringene og CRPD-arbeidet vårt har ikke bare handlet om politikk, likestilling og menneskerettigheter, men har også i stor grad dreid seg om å lage opplæringspakker der vi
sammen kan støtte hverandre i å gjøre sakene store og synlige og legge et godt grunnlag for gjennomslag.
• Vi har også gjennomført samlinger der synlighet, formidling og bruk av egen stemme har vært eksplisitte
temaer – med samlingsrekken Vår kamp - hvordan komme diskrimineringen til livs. I denne samlingsrekken rettet vi
søkelyset mot diskrimineringen funksjonshemmede utsettes for og hvordan vi kan bekjempe den. Vi bød på videoforedrag og talkshows med dyktige aktivister, workshops for å lære gode verktøy og et felleskap for å dele erfaringer, bygge hverandre opp og stå sammen mot diskrimineringen.
• Alle kurs og opplæringstilbud foregår nå i stor grad digitalt og på tvers av organisasjonsleddene. Vi har
gjennomført utallige webinarer og workshops, presentert videoforedrag og utviklet nettsider. Vi erfarer at vi på denne måten både har skapt nye fellesskap og bidratt til at vi har fått med oss nye ressurspersoner, som ikke har deltatt aktivt før.
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- Dette gjenstår:
• For å vinne fram og få gjennomslag, bør vi videreutvikle kurs- og opplæringstilbudet vårt og bygge et
godt skoleringsopplegg som sikrer at alle medlemmer og tillitsvalgte som kan og vil, har den kompetansen de
trenger for å fronte budskapet og saken.
• Vi har kommet et godt stykke på vei i menneskerettsopplæringen, men bør fortsette skoleringen, for å
sikre at funksjonshemmedes menneskerettigheter er kjernen og den røde tråden i alt vi gjør.
• Vi er bare i startfasen av å finne og bruke gode samhandlingsverktøy og bør utvikle flere og bedre systemer og verktøy for kunnskapsdeling.
• Vi må fortsette å utvikle gode former for likepersonarbeid med våre frivillige i front og på tvers av organisasjonsleddene, og med diskriminering og menneskerettigheter som kjerne og rød tråd.
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Innsatsområde 9

Fornye og forankre
Når vi jobber med samfunnsendring, jobber vi med å skape morgendagens samfunn. Vi
sikter oss inn mot en ny tid som vil trenge nye virkemidler og løsninger. Fornyelse og innovasjon er derfor en viktig del av arbeidet vårt. Innovasjon inngår i alle strategiens innsatsområder – både når vi inviterer til samarbeid med nye samarbeidspartnere og innlemmer
nye medlemsgrupper i arbeidet vårt. Innovasjon er også et selvstendig innsatsområde,
med flere viktige satsinger og tiltak. I den økonomiske krisen som vi befinner oss i, er det
også viktig å skape nye løsninger som sikrer finansiering av arbeidet vårt.

- Dette har vi gjort:
I samfunnet:
• Det pågår flere store satsinger knyttet til å utvikle en metode for innovativt holdningsarbeid. I dette arbeidet
har vi hentet inspirasjon fra viktige og spennende miljøer med tanke på å finne nye, kreative grep for samfunnsendring. Her ser vi blant annet til andre organisasjoner som har gått foran, som Foreningen FRI med Rosa Kompetanse
og Norsk Folkehjelp med sitt Menneskebibliotek.
• Gjennom nye allianser og nettverk, har vi lagt et solid grunnlag for å fronte mangfold og likestilling sammen
med nye grupper og gjennom innovative grep.

i organisasjonen:
• Det siste året har gitt oss helt nye muligheter til å jobbe landsdekkende og på tvers av organisasjonsleddene, og vi har også fått med oss medlemmer og tillitsvalgte som ikke har vært aktive før. Vi har i stor grad trukket
veksler på nye erfaringer, som vi vil ta med oss inn i det som skal bli den nye normalen for framtiden.
• Vi har i større grad enn før prosjektorganisert (og prosjektfinansiert) arbeidet vårt, og jobbet i landsdekkende
team på tvers av organisasjonsleddene, og sammensatt av både tillitsvalgte, medlemmer og ansatte. Slik får vi utnyttet ressursene godt og får satt sammen ulik erfaring og kompetanse. Flere av prosjektene ledes og gjennomføres av regionene.
• Per i dag pågår det flere store satsinger knyttet til å utvikle en metode for innovativt holdningsarbeid med et
inntektspotensial, blant annet gjennom konseptene Funkiskompetanse og politikerskolen. Dette er konsepter som
både gir oss mulighet til å skape endring og selge vår kompetanse.

19

9

- Dette gjenstår:
• Vi har kommet et godt stykke på vei når det gjelder å teste ut nye tiltak og aktiviteter for å trekke med oss
flere støttespillere, aktivister og medlemmer, men vi bør jobbe enda mer aktivt med å finne nye måter å jobbe
sammen på og gi flere muligheten til å være med å oppfylle vårt samfunnsoppdrag.
• Strategien stadfester at vi må tenke nytt om hvordan vi kan videreutvikle organisasjonen vår for å bli mer
slagkraftige og trekke med oss flere folk og skape morgendagens funkispolitikk. Dette arbeidet har vi lagt et godt
grunnlag for med utviklingen av en yngre profil, nye pedagogiske metoder og former for aktivisme, men det store
løftet vi har ønsket å gjøre må vi ta med oss inn i endringsprosessen i årene som kommer.
• Et finansielt løft. Økonomien vår preges fremdeles av store underskudd, og vi må fortsatt jobbe hardt for å finne nye finansieringskilder som sikrer videre drift og gjennomslagskraft.
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