Endelig! Et tilgjengelig Akershus slott
Tidligere var det ingen forskjell på om du var konge, statsråd,
stortingsrepresentant, eller noe annet; var du rullestolbruker og skulle til
regjeringens representasjonslokaler på Akershus slott måtte du bæres, i to
etapper. Nå kan vi ta heisen.
I januar 2018 protesterte Norges Handikapforbund mot tilgjengelighetsløsninger
som ville medført at bevegelseshemmede måtte bruke B-inngangen til
regjeringens representasjonslokaler. Noen måneder senere gjentok vi protesten
sammen med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. På bakgrunn av dette
ble prosjektet stoppet og Forsvarsdepartementet ba om likeverdig og likestilt
tilgang til slottet. NHF og FFO ble nå involvert tett i arbeidet med å finne gode
løsninger.
Forrige uke ble et tilgjengelig Akershus slott åpnet med pomp og prakt.
Les mer

Godt valg!
Vi tok oss en tur til Oslo sentrum og valgbodene denne uka. I år har alle 103
valglokaler universelt utformede urner og minst ett avlukke for rullestolbrukere. Vi
ønsker alle våre medlemmer et godt valg.
Les mer om valget og se valgsendingen vår her

Byrådet trekker BPA-anbudskonkurransen i
Oslo Kommune
NHF Oslo har hatt en god dialog med byrådsavdelingen de siste ukene og gitt
dem råd om hva som skal til for å få en BPA-ordning i tråd med
Funksjonshemmedekonvensjonen og intensjonen bak BPA. Torsdag orienterte
byråd Robert Steen Helse og sosialutvalget i Oslo Kommune om at han trekker
det omstridte BPA-anbudet som ble lagt frem tidligere i høst.
Les mer her

Fra ord til handling
– Hvis jeg hadde vært forbundsleder for 50 år siden hadde jeg ikke kunnet
deltatt i digitale møter eller reist. For framtiden håper Tove Linnea Brandvik på
innovasjon som utvikler batterier som varer lengre enn halve dager.
Under DIT-konferansen (Design, Innovasjon, Teknologi) i juni satte vi
lyskasteren på inkluderende innovasjon. NHFs forbundsleder, Tove Linnea
Brandvik sa det kort og godt: – Vi som funksjonshemmede er helt avhengige av
innovasjon!
Vi pleier å si at under DIT-konferansen løfter vi samtalen til et høyere nivå. Men
nå vil vi noe mer enn å snakke! Nå er det tid for handling – at miljøene i
offentlig og privat sektor, som både kan og vil trekke i samme retning, faktisk
gjør det. Konferansen i juni viser at evnen og viljen er der. Sett ordene ut i livet!
Norges Handikapforbund heier og bidrar – med «brukeren» i sentrum.
Les mer
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