
1

StatuS for  
arbeidet med 
NHfS Strategi 

2017 – 2021

1



2

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 organi-
sasjon, 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 an-
dre 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 situa-
sjon, 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 organisa-
sjonen 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 digi-
talt 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 inn-
satsen har gitt tydelige resultater. Den har styrket oss som organisasjon, økt gjennomslagskraften vår og bi-
dratt til samfunnsendring. 

I denne rapporten beskriver vi status for arbeidet på de ni innsatsområdene. Vi viser hvordan vi har job-
bet 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.

INNLEDNING
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Innsatsområde 1

endre holdninger

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 støttespille-
re, 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 hjem-
mebane. Vi har særlig hatt som mål å jobbe for å gjøre organisasjonen kjent og tilgjengelig for mennesker med mi-
noritetsbakgrunn. Det har vi i stor grad lykkes med. Se også innsatsområde 5.

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 holdnings-
endring 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. 

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 hold-
ningsendring. 

• 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 aktivi-
teter, 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.

- dette Har vi gjort: 
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• 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 invol-
vere 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.

- dette gjeNStår:
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Innsatsområde 2

gå foran i likestillings-  
og rettighetsarbeidet 

• 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 likestil-
ling, der vi gjør det tydelig at funksjonshemmede utsettes for systematisk diskriminering og grove menneskerettig-
hetsbrudd, 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 tilstrek-
kelige 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 relevan-
te miljøer rundt oss. Denne våren vil vi også invitere de politiske partiene til menneskerettskurs hos oss gjennom en 
ny storsatsing – politikerskolen. 

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 indi-
viduelle rettigheter og ordninger bidrar til å oppfylle menneskerettighetene og skape like-
stilling 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.

• Vi har laget flere opplegg som kan brukes av medlemmer, tillitsvalgte og andre i lokalt holdnings- og påvir-
kningsarbeid og kunnskapsformidling, der vi legger til grunn at funksjonshemmedes rettigheter handler om å få inn-
fridd sin rett til likestilling. Denne måten å jobbe på, har vært særlig brukt i forbindelse med de store, felles, lands-
dekkende 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 ambassa-
dører for likestilling og menneskerettigheter og være trygge nok til å løfte fokus fra enkeltsaker og sette dem i per-
spektiv.

i orgaNiSaSjoNeN:

i SamfuNNet:

- dette Har vi gjort: 
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På samme måte som nevnt under innsatsområde 3, ser vi at arbeidet med å gå foran i likestillingskampen, er i stø-
peskjeen. Vi ser at innsatsen vår har effekt, men at vi på alle områder må videreutvikle og foredle metodene og ar-
beidsformene de neste årene. 

- dette gjeNStår:

Full deltakelse  
og likestilling
Norges Handikapforbunds strategi for likestilling av funksjonshemmede
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• 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 sammen-
henger der vi får økt synlighet og oppmerksomhet.

• Vi har etablert viktige samarbeid med spennende samarbeidspartnere lokalt over hele landet. Flere regionkon-
tor er for eksempel samlokalisert med andre miljøer i gode kontor- og samarbeidsfellesskap. 

I denne strategiperioden har vi fokusert på å være en synlig og tydelig stemme for 
mangfold, menneskerettigheter og lokal, fremtidsrettet handikappolitikk over hele lan-
det. 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.

• 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 min-
dre ressurser på administrasjon, drift og innadvendt organisasjonsarbeid.

• Koronapandemien har gitt oss et digitalt løft. Hjemmekontor og digital aktivitet har blitt vellykkede arbeidsfor-
mer, som gir oss helt nye muligheter til å jobbe landsdekkende og på tvers av organisasjonsleddene, og også leg-
ge til rette for økt kontakt med våre omgivelser. 

• Driften av organisasjonen tar fremdeles uforholdsmessig mye tid – tid som trengs til å jobbe aktivt med sam-
funnsendring gjennom utadrettet virksomhet, synlighet og aktivisme.

- dette gjeNStår:

i orgaNiSaSjoNeN:

i SamfuNNet:

- dette Har vi gjort: 

Innsatsområde 3
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Arkitektnytt 

Nr. 8 / 2018

Minneord / Meninger

MINNEORD

Signy Svalastoga

Signy Svalastoga sovnet stille inn 23. august, 

etter kort tids sykdom. Hun ble 61 år.

Signy hadde et lidenskapelig forhold 

til arkitektur og var opptatt av arkitektur- 

utdanning. Hun ble utdannet ved NTH i 

Trondheim og Architectural Association 

i London, og jobbet på kontorer i Oslo og 

London, blant annet Lund+Slaatto og LPO 

i Oslo og Zaha Hadid i London. Hos sist-

nevnte hadde hun blant andre prosjekter 

ansvaret for detaljprosjekteringen av Vitra- 

brannstasjonen i Weil-am-Rhein.

Hun underviste ved arkitektskoler i 

London gjennom 25 år, og var en inspire-

rende veileder. Signy var skoleleder (Head 

of School) ved The Cass School of Archite-

cture ved London Metropolitan University 

fra 2012, etter tidligere å ha ledet master- 

studentene. Før dette var hun rektor ved 

UEL School of Architecture fra 2004 til 2008.

Signy vil bli dypt savnet av sin ektemann 

David, barna Rikard og Leah, og de mange 

kolleger og studenter som hun har jobbet 

med og støttet. Hennes omsorg, input og 

perspektiv vil be dypt savnet.

David Kahn
ektemann

Andrew Stone

Dean, The Sir John Cass School 

of Art, Architecture & Design

Norsk arkitekt som ledet The Cass School of Architecture i London.

Signy Svalastoga

Arkitektur former fremtiden og skaper verdi. 

Med dette budskapet dro Arkitekturbedrif-

tene i Norge til Arendalsuka. Men her ser ar-

kitektene åpenbart for seg en fremtid uten 

funksjonshemmede.

Annerledes kan vi funksjonshemmede ikke 

tolke arkitektene. For som så mange arrange-

menter var også deler av arkitektenes debatter 

utilgjengelige for funksjonshemmede.

I år valgte vi funksjonshemmede å demon-

strere med en tilgjengelighetsgerilja som tyde-

lig markerte steder hvor funksjonshemmede 

var uønsket. Til vår store forbauselse hadde 

heller ikke arkitektene tenkt tilgjengelighet i 

forhold til valg av lokale for sine aktiviteter. Rik-

tignok hadde de fått døpt om Torvgaten til Arki-

tekturgaten, og noen av arrangementene skulle 

finne sted ute i selve gaten, forsikret arrangøren.

Men likevel, arkitekturbedriftene ble tatt 

med buksene nede av tilgjengelighetsgeriljaen, 

som besto av aktivister i Unge Funksjonshem-

mede, Press, Norges Handikapforbunds Ung-

dom og Uloba – Independent Living Norge. 

Vi utplasserte røde bukker med skiltet «Rulle- 

stoler – Ingen Adgang».

Vi funksjonshemmede hadde helt sikkert 

hatt mye å bidra med i debatter om hvordan 

arkitektur kan bidra til omstilling, sosial og 

miljømessig verdiskapning. Men vi ble satt på 

sidelinjen fordi lokalet var utilgjengelig. Og 

mye av utilgjengeligheten vi omgir oss med 

daglig skyldes jo dels også nettopp arkitektene.

Er det ren tankeløshet? Er det ondskap? 

Eller er det fordi universell utforming og til- 

gjengelighet anses som for dyrt? Eller verre, 

er det fordi arkitektene ikke tror at funksjons-

hemmede har noe å bidra med? Ikke vet vi, 

men vi vet at det er diskriminering av en stor 

gruppe mennesker.

Etter fire års deltagelse på Arendalsuka er 

det forstemmende at over halvparten av ar-

rangementene er utilgjengelige for funksjons-

hemmede, og særlig funksjonshemmede som 

bruker rullestol. At arkitekturbedriftene ikke 

har tenkt på tilgjengelighet er knapt til å fatte.

I år valgte vi funksjonshemmede å plassere 

ubehaget ved å diskriminere der det hører 

hjemme, nemlig hos arrangørene som diskri-

minerer oss ved ikke å sørge for tilgjengelige 

arenaer. Reaksjonene og beklagelsene uteble 

ikke, heller ikke hos dem som var til stede i 

Arkitekturgaten da tilgjengelighetsgeriljaen 

kom på besøk. Det første var bortforklaringen 

om at lokalene var leid, og at utleier burde ha 

sørget for tilgjengeligheten. Som en sa: – Det 

betyr jo at vi må dra hit i forkant for å sjekke at 

alt er tilgjengelig.

Ja, det betyr det. Arendalsuka bør stille som 

krav for deltagelse at alle arrangører som ønsker 

å delta, faktisk sørger for at arrangementene er 

tilgjengelige for funksjonshemmede.

At arkitektene av alle ikke hadde tenkt på 

tilgjengelighet også for funksjonshemmede 

under Arendalsuka, er mildt sagt forunder-

lig. Norske arkitekters landsforbund inngikk 

nemlig en avtale med Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet (Bufdir) i juni i år om et 

samarbeid for å skape nytenkning og interes-

se for fagfeltet universell utforming og sosialt 

bærekraftige samfunn. Avtalen tilfører arki-

tektenes organisasjoner nærmere 2,5 millioner 

kroner til dette arbeidet i en treårs-periode 

fremover. Pengene skal blant annet drifte 

et kompetanseutviklingsprogram om inklu-

derende arkitektur.

Det er å håpe at arkitektene også bidrar til 

inkludering av oss funksjonshemmede. Vi 

håper vi får svaret på Arendalsuka om ett år.

Hans Hjellemo

Senior kommunikasjonsrådgiver, 

Uloba – Independent Living Norge

DEBATT

Fremtid uten funksjonshemmede

HANDIKAPNYTT  04/18
27

Du kan bli  

sittende med  

en uselgelig bil

Arbeids og velferdsdirektoratet (Nav) advarer 

mot at brukerne påføres en høyere økonomisk 

risiko med den foreslåtte endringen i bilstønaden 

– fordi de risikerer å bli sittende med praktisk talt 

uselgelige bruktbiler.

Det betyr at du risikerer å tape penger dersom 

du må selge bilen før kjøpstilskuddet er avskre

vet.
 «Dette vil i særlig grad gjelde biler som har en 

omfattende ombygging og dermed en sterkt be

grenset kjøpergruppe i annenhåndsmarkedet», 

skriver direktoratet.

For disse bilene vil det kunne være et avvik 

mellom den reelle salgsverdien og den delen av 

tilskuddet som ikke er avskrevet. Dermed vil 

ikke salget av bilen kunne dekke beløpet som 

skal betales tilbake.

Dette kan slå ut dersom du går ut av ordningen 

etter at det har gått fire år, men før tilskuddet er 

avskrevet etter 11 år.

«Endringen kan medføre at brukere som vet at 

de ikke vil ha en bil i en 11årsperiode vil avstå 

fra å søke om bil som hjelpemiddel grunnet den 

negative økonomiske konsekvensen et gjelds

oppgjør vil kunne medføre», skriver direktora

tet.
Navdirektoratet viser til sine egne bilsentre 

som opplyser at biler med betydelige ombyg

ninger vil ha mye lavere verdi på bruktmarkedet 

enn biler som bare har mindre ombygginger.

«Særlig vil dette være en belastning for de 

brukerne som har en lav inntekt», heter det i 

høringsuttalelsen.

Arbeids og velferdsdirektoratet er likevel posi

tive til hovedtrekkene i de foreslåtte endringene 

i bilstønaden, men påpeker – i likhet med 

Norges Handikapforbund – at begrepet tilskudd 

brukes på en måte som skaper uklarhet.

«I høringsnotatet fremgår det ikke helt klart 

om den nye tilskuddsordningen kun er en end

ring av finansieringsform eller om den skal være 

lik dagens tilskuddsordning på gruppe 1 hvor 

bruker selv velger bil», skriver direktoratet, som 

velger å tolke uklarheten slik:

«Vi legger likevel til grunn at endringen i 

finansieringsform kun dreier seg om overgang 

fra rente og avdragsfritt lån til en tilskuddsord

ning.»
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Tilgjengelighetsgerilja skiltet arrangører 

som utestengte funksjonshemmede fra 

Arendalsuka.

Aksjonerte i Arendal

Forbudsskilt over et rullestol

piktogram ble plassert ved inn

gangen til flere av arrangørene 

på Arendalsuka i august. Dette 

er Norges største «politiske 

festival», der partier, organisa

sjoner og lobbyister setter 

hverandre i stevne.

Men på mange av de 1097 

arrangementene kom ikke funk

sjonshemmede inn.

Tilgjengelighetsgeriljaen var 

et samarbeidsprosjekt mellom 

Norges Handikapforbunds 

Ungdom, Uloba – Independent 

Living Norge, Redd Barnas 

ungdomsorganisasjon Press og 

Unge Funksjonshemmede.

Legger seg flate

Et titall aksjonister var i sving 

for å undersøke tilgjengelig

heten i sørlandsbyen.

– Vi oppsøkte arrangementer 

som ikke er tilgjengelige. Det 

gjaldt særlig båtene som lå til 

havn i Pollen. Der hvor det ikke er 

tilgjengelig for rullestolbrukere, 

satte vi ut bukker med skiltene 

våre på, forteller rådgiver for poli

tikk og kommunikasjon i NHFU, 

Kristofer Olai Ravn Stavseng.

– Hvilke reaksjoner fikk dere?

– Flere legger seg flate. Vi har 

fått mange beklagelser fra arran

gører vi har snakket med. Flere 

ble tydelig nervøse og flaue. Vi 

har fått innrømmelser om at 

de ikke har tenkt på dette med 

tilgjengelighet, og at de skal ta 

med seg budskapet vårt videre, 

sier Stavseng.

Forstår fortvilelsen

– Jeg forstår fortvilelsen til dem 

som reagerer på manglende 

tilgjengelighet. Men saken er at 

flere arrangementer er tilgjen

gelige enn det som framgår i 

programmet på nettsidene, sier 

produsent for Arendalsuka, 

Dag Tynes, til Handikapnytt.

På Arendalsuka er det mange 

hundre ulike arrangører som 

selv er ansvarlige for sitt eget 

arrangement. De skal blant 

annet legge inn informasjon om 

tilgjengeligheten, og der hender 

det at det glipper, forklarer 

Tynes. Mange glemmer eller 

dropper det.

– Vi vurderer om vi skal gjøre 

det obligatorisk for alle arrangø

rer å legge inn denne informa

sjonen. Det vil i så fall innebære 

at det ser litt lysere ut, sier han.

Dag Tynes forklarer at det er 

105 ulike arrangementssteder 

i Arendal. Han hevder at bare 

et mindretall av dem ikke er til

gjengelige for rullestolbrukere.

Byen er problemet

Vigdis Lavik, leder for Arendals 

kommunale råd for funksjons

hemmede, mener problemet 

stikker dypere: 

– Arendal er en by med så store 

tilgjengelighetsutfordringer at 

det er vanskelig å gjennomføre et 

så stort arrangement uten at det 

blir problemer som vi har sett nå, 

sier Lavik.

 – Arrangørene vil gjerne ha til

gjengelighet, men det skal helst 

ikke koste penger. Det er noe av 

problemet, legger hun til.
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som viser at det er adgang forbudt for 

rullestolbrukere, ble satt ut flere steder 

under Arendalsuka.
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Innsatsområde 4

Si ifra

• 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 tjenestemot-
takere 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 Hverdagsdiskri-
mineringen 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.

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.

• 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 drei-
er 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. 

i orgaNiSaSjoNeN:

i SamfuNNet:

- dette Har vi gjort: 
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• Det å si ifra vil være noe av det viktigste vi gjør, så lenge funksjonshemmede diskrimineres og våre mennes-
kerettigheter 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 synlig-
gjort hvordan hat og trakassering er en stor og alvorlig del av den diskrimineringen som skjer, lever hatet og tra-
kasseringen videre. 

- dette gjeNStår:
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Innsatsområde 5

Stå sammen

• 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 funksjonshem-
mede.

• Vi har gjennomført flere gode prosjekter og tiltak sammen med andre organisasjoner. Et eksempel er samarbei-
det 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 fritidstil-
bud 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 minori-
tetsbakgrunn. 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 Diskri-
mineringshjelpen og Meklingsbenken (DiMe) som tilbyr lavterskel diskrimineringshjelp til mennesker som opplever diskri-
minering 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.

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 job-
ber 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.

• 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 hjelpe-
midler, samferdsel, menneskerettigheter og universell utforming.

• Vi har etablert nye nettverk for dobbeltdiskriminerte grupper – et nettverk for kvinner, et skeivt nettverk og et mi-
noritetsnettverk.

• Vi har jobbet aktivt og bevisst med å samle oss og feire felles begivenheter sammen – som 3. desember og ver-
densdagene for polio og slag med mer.

• Vi har jobbet aktivt med å bygge god organisasjonskultur og tillit gjennom flere samlende aktiviteter som omfat-
ter 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 arbei-
det 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.

i orgaNiSaSjoNeN:

i SamfuNNet:

- dette Har vi gjort: 
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• 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 møteplas-
ser 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.

- dette gjeNStår:
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Innsatsområde 6

være synlige

• 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 Hverdagsdiskrimi-
neringen. Vi har også deltatt i ulike underholdningsinnslag, som i Robert Stoltenbergs sketsjer, der vår egen Moni-
ca 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 må-
ten med å nå ut til en langt større målgruppe enn ellers og deler erfaringer og påvirker ved å skape gode, felles ak-
tiviteter. 

• Vi har gjennomført storstilte 3. desember-markeringer. Arbeidet med å markere FN-dagen for funksjonshem-
mede 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, fakkel-
tog, folkemøter og så videre – gjennom kampanjer i sosiale medier og ved å sende hilsener med klare menneske-
rettighetsbudskap 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 inn-
fridd.

• 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 vink-
ling på funksjonshemmede som idrettshelter eller lidende ofre for sykdom eller skade, og manglet samfunnskritis-
ke perspektiver. Det siste halvåret har vi sett tydelig at mediedekningen av har økt. Fokus er nå også i langt stør-
re 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.

Gjennom denne strategiperioden har vi tatt i bruk flere nye aksjonsformer som gjør oss syn-
lige der folk er, og gir oss økt oppmerksomhet og skaper påvirkningspolitisk kraft. De store 
felles nasjonale aksjonene knyttet til Hannah Lunden-rettssaken, 3. desember-markeringe-
ne, 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.

i SamfuNNet:

- dette Har vi gjort: 
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• 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. desem-
ber-markeringene er gode eksempler på at vi evner å være synlige og få stor oppmerksomhet og gjennomslags-
kraft 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 et-
terfølgelse på hvordan vi er i ferd med å bygge opp noe stort over tid til å bli en årlig begivenhet.

• 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.

i orgaNiSaSjoNeN:

- dette gjeNStår:
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Innsatsområde 7

Satse ungt

• 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 strategien er det å satse ungt beskrevet som et førende prinsipp for prioriteringene og 
arbeidet i perioden, både interessepolitisk, organisatorisk og i den daglige virksomhe-
ten 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.

• 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 ho-
vedstyre. NHFU har markert seg som sterke stemmer i offentligheten i utallige sammenhenger, og spesielt i forbin-
delse 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.

i orgaNiSaSjoNeN:

i SamfuNNet:

- dette Har vi gjort: 
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• 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.

- dette gjeNStår:

2018_NHFU - brosjyre.indd   2 19.01.2018   10:04:07
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Innsatsområde 8

Styrke, støtte og skolere

• Vi har satt oss som mål å løfte likepersonsarbeidet og jobbe mer på tvers av organisasjonsleddene, og knyt-
te 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 akti-
vitet. 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 an-
ledninger 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 aksjo-
ner og markeringer. Valgkampene, 3. desembermarkeringene og CRPD-arbeidet vårt har ikke bare handlet om po-
litikk, 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 video-
foredrag og talkshows med dyktige aktivister, workshops for å lære gode verktøy og et felleskap for å dele erfarin-
ger, 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 den-
ne måten både har skapt nye fellesskap og bidratt til at vi har fått med oss nye ressurspersoner, som ikke har del-
tatt aktivt før. 

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. 

i SamfuNNet:

- dette Har vi gjort: 
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• 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 syste-
mer og verktøy for kunnskapsdeling.

• Vi må fortsette å utvikle gode former for likepersonarbeid med våre frivillige i front og på tvers av organisa-
sjonsleddene, og med diskriminering og menneskerettigheter som kjerne og rød tråd.

- dette gjeNStår:
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Innsatsområde 9

fornye og forankre

• 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 samfunnsend-
ring. 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. 

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 inno-
vasjon er derfor en viktig del av arbeidet vårt. Innovasjon inngår i alle strategiens innsats-
områder – 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.

• Det siste året har gitt oss helt nye muligheter til å jobbe landsdekkende og på tvers av organisasjonsled-
dene, 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 ut-
nyttet ressursene godt og får satt sammen ulik erfaring og kompetanse. Flere av prosjektene ledes og gjennomfø-
res 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.
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i SamfuNNet:
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• 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 fin-
ne nye finansieringskilder som sikrer videre drift og gjennomslagskraft.

- dette gjeNStår:




