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Innledning

Denne rapporten forteller om Norges Handikapforbunds arbeid i 
landsmøteperioden 2017 til 2019 – et viktig arbeid for det samfunnet vi tror 
på, der funksjonshemmede har frihet til å leve livet fullt ut og kan delta på 
alle samfunnsområder. Rapporten tar utgangspunkt i styringsdokumentene 
vedtatt på landsmøtet i 2017 – samfunnsoppdraget, strategien og 
interessepolitisk program. 

I denne rapporten forteller vi om de gjennomslagene vi har hatt i perioden, 
og om alt vi har lykkes med og kan være stolte av. De viktigste utfordringene, 
skuffelsene og nederlagene blir også nevnt. Hele organisasjonen bidrar i det 
viktige arbeidet vi gjør, og rapporten representerer stort mangfold og bred 
innsats i hele organisasjonen. Vi kunne skrevet om langt flere aktiviteter enn 
de som er nevnt. De mange og gode eksemplene som er med, viser kjernen 
i det vi gjør, samt de sakene vi har jobbet mest med i fellesskap og som har 
vært satsningsområder i perioden.

#Sammenomennytid!
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FORBUNDSLEDERS FORORD

Da NHF var samlet til landsmøte 
i 2017 ble det gjort vedtak som la 
grunnlag for ny giv i organisasjonen.  
NHF skulle tydeligere løfte i flokk, 
ungdom skulle få større plass, og 
NHF skulle i sin aktivitet tenke ungt. 
Samtidig skulle organisasjonen 
være mer synlig og «være der folk 
er». 

Rapporten fra denne landsmøte-
perioden, som du nå sitter med, 
synliggjør at sentralstyret har hatt 
fokuset som vi ble bedt om å ha, 
og at vi langt på veg har lyktes 
med å sette fokus på det som var 
bestillingen til oss. 

Sentralstyret vil rekke en stor takk 
til alle i organisasjonen, både tillits-
valgte og ansatte som har bidratt 
til dette. For dette skjer ikke uten 
felles innsats og samordnet fokus. 

Landsmøteperioden har også vært 
preget av endringer i organisasjonen.  
Mange dyktige medarbeidere sluttet,  
vi er dem stor takk skyldig. I tillegg 
avsluttet øverste administrative le-
der sitt arbeidsforhold. Stor takk til 
Arnstein Grendahl for innsatsen. Vi 
ønsker Sunniva Ørstavik velkommen  
som ny administrativ leder. 

I løpet av landsmøteperioden har 
ungdomssatsingen blitt langt  
tydeligere. NHFU gjør en impo-

nerende innsats og er en tydelig 
stemme i samfunnet. Gledelig er 
det også at NHF Ung Voksen er i 
god framdrift. 

I løpet av landsmøteperioden av-
viklet også staten sin kompensa-
sjon for automatinntektene som 
vi hadde fått etter det såkalte 
automatforliket. Det medfører at 
organisasjonens inntektsgrunnlag 
er blitt langt mer usikker enn hva 
den var. 

NHF er i en endringsprosess 
parallelt med betydelige endringer 
i samfunnet. Makt og myndighet 
flyttes fra sentrale myndigheter til 
lokale beslutninger. I tiden framover 
vil kommunestyrer og kommunale  
administrative organ få større 
innflytelse på folks hverdag. Det 
er med bekymring vi registrerer at 
regjeringen stadig svekker statens  
ansvar for å sikre rettigheter,  
levekår og likestilling, og overlater 
dette til den enkelte kommune.

Organisasjonen NHF er vårt 
verktøy for å nå våre mål. Det er 
en kjensgjerning at aktiviteten i de 
tradisjonelle lokallagene er mindre 
enn hva det var for en del år tilbake. 
Mange av våre medlemmer gjør 
stor innsats i kommunale råd, an-
dre i råd innenfor helsetjenesten og 
NAV. Samtidig viser tallene at an-

tall medlemmer i NHF er lavere enn 
på lenge. I tiden framover er det 
avgjørende for NHF å ha en åpen 
og god prosess som må handle 
om hvordan verktøyet vårt skal 
være og innrettes. Uten en åpen 
og fordomsfri debatt og prosess 
omkring dette, er jeg bekymret for 
utviklingen på sikt. 

Også i denne perioden har NHF 
fått viktige politiske seire. De kommer  
ikke av seg selv, men gjennom 
god planlegging, dyktige med-
arbeidere og engasjerte tillitsvalgte. 
Forutsetningen for seire er at våre 
krav har faglig og erfaringsmessig 
grunnlag som formidles gjennom 
god og strategisk kommunikasjon 
med beslutningstakere over lang 
tid. Etterrettelighet har vært NHFs 
varemerke over lang tid. I alle de 
endringer som har skjedd og som 
vil komme til å skje i tiden framover, 
er det framfor alt viktig å ivareta 
troverdighet og etterrettelighet 
både blant tillitsvalgte og ansatte. 

Igjen, stor takk for innsats og 
samarbeid, både til tillitsvalgte og 
ansatte. Lykke til i fortsettelsen!
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SAMMENDRAG

På landsmøtet i 2017 vedtok vi nye 
politiske mål og en ny strategi. Vi 
satte oss klare mål om å mobili-
sere til felles innsats. Halvveis i 
strategiperioden, kan vi konkludere 
med at vi er en slagkraftig orga-
nisasjon som har tatt i bruk nye 
arbeidsformer som gir gjennom-
slag. Vi er pådrivere, veivisere og 
vaktbikkjer i politikken og i bidrar til 
viktig endringsarbeid i samfunnet.

Når vi oppsummerer arbeidet vårt 
de siste to årene, ser vi at: Vi har 
samlet funkisbevegelsen til felles 
innsats og satt søkelyset på at 
funksjonshemmede må få innfridd 
sine menneskerettigheter, noe som 
ble spesielt tydelig under og etter 
FN-høringen av norske myndighe-
ter i Genève. Vi har stått opp mot 
diskriminering og hat. Vi har inntatt 
førersetet for å sikre en BPA-praksis  
som sikrer frihet, likestilling og 
livsutfoldelse. Vi har vært sterke 
pådrivere for universell utforming 
og for en tilgjengelig og inklude-
rende skole. Vi har seiret i kampen 
om en sterk statlig hjelpemiddel-
ordning. Vi har protestert mot 
angrep på bilordningen og drosje-
tilbudet og jobbet iherdig for økt 
tilgjengelighet i kollektivtranspor-
ten. Vi har sagt klart ifra om at det 
trengs sterke virkemidler for å sikre 
funksjonshemmedes deltakelse i 

arbeidslivet. Vi har dokumentert de 
store utgiftene mange funksjons-
hemmedes har, og protestert mot 
inngrep i viktige ytelser. Vi har vært 
med som viktige frontkjempere i 
kampen om å sikre foreldres inntekts- 
situasjon – og vunnet.

Vi har erfart at kampen mot diskri-
minering, og for mangfold og like-
stilling, engasjerer og forener. Vi er 
en del av en større bevegelse, og 
har kommet langt i å stå sammen 
med andre organisasjoner og 
miljøer i arbeidet med å skape et 
bedre samfunn. Vi har vært syn-
lige og jobbet sammen mot felles 
mål, og vi evner å få felles fokus 
og innsats i viktige saker. Regio-
nene har vist seg som kraftsentre 
for lokalt pådriverarbeid og for å 
knytte ressursene våre sammen. Vi 
ser resultatene av at vi har satset 
ungt, gjennom fornyelse av både 
arbeidsmetoder, saker og språk. 
Ungdomsorganisasjonen vår, 
NHFU, har vokst seg sterkere og 
at vi har fått nye nettverk av unge 
voksne. Vi har kommet godt i gang 
med prosjektjobbing, der vi mobili-
serer, involverer og engasjerer flere 
til felles innsats. Vi har testet ut nye 
aksjons- og organisasjonsmodeller, 
og har sett at terskelfrihet og avby-
råkratisering skaper aktivitet, fører 
til engasjement og gir gjennomslag. 

Ikke minst tar vi vare på medlem-
mene våre. Vi har bygget sterke 
fellesskap, vi har tilbudt relevant 
kunnskap, gode møteplasser, opp-
læring og aktiviteter.

Landsmøteperioden 2017-2019 har 
lagt et godt grunnlag for framtiden. 
Vi har stått sammen om en ny tid, 
og skal fortsette å samle folk til 
felles innsats, innta førersetet og 
ruste opp til nye kamper. Vi gir oss 
ikke før alle har de samme mulig-
hetene, før alle har frihet i egne liv 
og kan delta fullt ut i samfunnet. Vi 
ser spirene til et holdningsskifte, 
og vi ser tydelige tegn på at det er 
mange som deler våre visjoner og 
mål. 

Det er vår tiD nå!
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Kvinnekamp er likestillingskamp - også 
for funksjonshemmede kvinner. Birgitte 
Holmsen er leder av Ung Voksen-satsingen 
vår og er aktiv på mange andre arenaer 
også. Her fra 8. mars-toget i 2019.
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endre  
holdninger

Vi skal

Ofte er negative holdninger, fordommer og uvitenhet årsak til 
at mennesker diskrimineres, stenges ute og møter hindringer. 
Holdninger endres i møter mellom mennesker og vi skal lage 
møteplasser hvor folk får ny kunnskap, nye tanker og meninger.  
En møteplass kan være skolebesøk, cafedebatt, togtur med 
politikere, kurs, kongress, frokostmøte, fest, festival og mye annet! 
Ta i bruk engasjementet og nettverket. Vi skal også jobbe bevisst 
med våre egne holdninger til hverandre og andre.

Vi skal fronte arbeidet for et mangfoldig samfunn hvor alle er like
stilte og kan delta. Våre erfaringer gjør at vi vet hva som fungerer og 
hva som diskriminerer, derfor skal vi vise vei. Funksjons hemmede 
skal sikres like muligheter gjennom rettigheter, ikke gjennom 
 veldedighet. Å f.eks. gjøre en butikk eller skole tilgjengelig for alle 
handler ikke om å være snill, men om å følge loven. Vi skal gjøre FNs 
konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjons
evne (puh!) (CRPD) kjent og forstått.

Vi skal være tilstede der det fattes beslutninger som får 
konsekvenser for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi skal 
være en synlig og tydelig aktør som bidrar til at lover og rettigheter 
blir gjeldende i folks hverdag. Vi skal være både rådgiver, 
pådriver og vaktbikkje, når det trengs. Vi skal bidra aktivt til gode, 
inkluderende nærmiljøer for alle. Vi skal være tilgjengelige, synlige 
og tilstede med utadrettet arbeid i hele landet. 

Vi skal si i fra når det trengs! Vi skal reagere og være en tydelig 
stemme når noen diskrimineres og må sloss for å få sine rettigheter. 
Vi skal kaste flomlyset på de som diskriminerer, stenger ute og 
ignorerer loven. Vi skal oppfordre til å melde fra om diskriminering 
og urett og være aktive i kampen mot hatkriminalitet og hatprat 
både i den virkelige verden og i sosiale medier. Vi skal bruke egne 
erfaringer og kunnskap for å spre engasjement for våre saker.

Vi skal gjøre det synlig og tydelig hva samfunnet går glipp av når 
mennesker stenges ute. Vi skal ta i bruk aksjonsformer som gir oss 
den oppmerksomheten vi trenger for å få gjennomslag.  Vi skal 
oftere aksjonere samtidig i hele NHFfamilien. Når vi satser på likt 
blir vi så mye synligere. Vi skal prioritere mer utadretta aktiviteter. 
På FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, 3. desember, 
skal vi ha årlige markeringer i hele landet.
 

Mangfold og variasjon er en styrke – både for samfunnet og i vår 
egen organisasjon. De virkelig store gjennomslagene får vi når vi 
står sammen for felles sak, derfor skal invitere med oss flere andre 
organisasjoner og miljøer i arbeidet – og stille opp når andre trenger 
vårt engasjement og vår kunnskap. Alle skal være velkommen 
og finne tilbud hos oss. Vi skal åpne opp NHF-fellesskapet for 
flere og investere tid og krefter i å bygge en sterk VI-kultur i hele 
organisasjonen.

Å satse ungt skal være førende for oss tiden framover. Vi skal 
utforme konkret og helhetlig politikk for ungdom og unge voksne, 
vi skal påvirke morgendagens politikere, journalister, lærere, 
ledere, arkitekter m.fl. Vi skal gi vår egen ungdomsorganisasjon, 
NHFU, støtte og ressurser til å bygge seg opp som en slagkraftig 
organisasjon og vi skal bygge opp et nettverk og tilpasse aktiviteter 
og tilbud til de unge voksne (25 – 45) i NHF. 

For å nå målene våre trenger vi mange skolerte og engasjerte 
mennesker i organisasjonen. Aktive medlemmer, tillitsvalgte, 
ansatte og andre på laget skal få lære å bli gode formidlere i møte 
med ulike målgrupper og gjennom ulike kanaler. Det skal gis 
opplæring i moderne organisasjonsarbeid, mobilisering, aksjons 
og kampanjearbeid og innføring i NHFs historie, ideologi og 
samfunnsoppdrag. Vi skal lære av hverandre og være rause med å 
dele og overføre kunnskap! 

Vi skal være en pådriver for gode, fremtidsrettede løsninger. Vi skal 
utvikle ny politikk og modige forslag til utforming av  morgendagens 
rause og inkluderende samfunn, sammen med  andre ressurs-
personer og miljøer. Vi skal tenke nytt og fritt om hvordan vi 
kan få med oss flere støttespillere, nye former for organisering og 
hvordan vi skal være en organisasjon med plass til alle som stiller seg 
bak vårt samfunns oppdrag og vil være med i arbeidet for mangfold 
og likestilling. 

gÅ FORAN
i likestillings- og
rettighetsARbeidet 
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erfaringer og kunnskap for å spre engasjement for våre saker.

Vi skal gjøre det synlig og tydelig hva samfunnet går glipp av når 
mennesker stenges ute. Vi skal ta i bruk aksjonsformer som gir oss 
den oppmerksomheten vi trenger for å få gjennomslag.  Vi skal 
oftere aksjonere samtidig i hele NHFfamilien. Når vi satser på likt 
blir vi så mye synligere. Vi skal prioritere mer utadretta aktiviteter. 
På FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, 3. desember, 
skal vi ha årlige markeringer i hele landet.
 

Mangfold og variasjon er en styrke – både for samfunnet og i vår 
egen organisasjon. De virkelig store gjennomslagene får vi når vi 
står sammen for felles sak, derfor skal invitere med oss flere andre 
organisasjoner og miljøer i arbeidet – og stille opp når andre trenger 
vårt engasjement og vår kunnskap. Alle skal være velkommen 
og finne tilbud hos oss. Vi skal åpne opp NHF-fellesskapet for 
flere og investere tid og krefter i å bygge en sterk VI-kultur i hele 
organisasjonen.

Å satse ungt skal være førende for oss tiden framover. Vi skal 
utforme konkret og helhetlig politikk for ungdom og unge voksne, 
vi skal påvirke morgendagens politikere, journalister, lærere, 
ledere, arkitekter m.fl. Vi skal gi vår egen ungdomsorganisasjon, 
NHFU, støtte og ressurser til å bygge seg opp som en slagkraftig 
organisasjon og vi skal bygge opp et nettverk og tilpasse aktiviteter 
og tilbud til de unge voksne (25 – 45) i NHF. 

For å nå målene våre trenger vi mange skolerte og engasjerte 
mennesker i organisasjonen. Aktive medlemmer, tillitsvalgte, 
ansatte og andre på laget skal få lære å bli gode formidlere i møte 
med ulike målgrupper og gjennom ulike kanaler. Det skal gis 
opplæring i moderne organisasjonsarbeid, mobilisering, aksjons 
og kampanjearbeid og innføring i NHFs historie, ideologi og 
samfunnsoppdrag. Vi skal lære av hverandre og være rause med å 
dele og overføre kunnskap! 

Vi skal være en pådriver for gode, fremtidsrettede løsninger. Vi skal 
utvikle ny politikk og modige forslag til utforming av  morgendagens 
rause og inkluderende samfunn, sammen med  andre ressurs-
personer og miljøer. Vi skal tenke nytt og fritt om hvordan vi 
kan få med oss flere støttespillere, nye former for organisering og 
hvordan vi skal være en organisasjon med plass til alle som stiller seg 
bak vårt samfunns oppdrag og vil være med i arbeidet for mangfold 
og likestilling. 
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Ofte er negative holdninger, fordommer og uvitenhet årsak til 
at mennesker diskrimineres, stenges ute og møter hindringer. 
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med ulike målgrupper og gjennom ulike kanaler. Det skal gis 
opplæring i moderne organisasjonsarbeid, mobilisering, aksjons 
og kampanjearbeid og innføring i NHFs historie, ideologi og 
samfunnsoppdrag. Vi skal lære av hverandre og være rause med å 
dele og overføre kunnskap! 

Vi skal være en pådriver for gode, fremtidsrettede løsninger. Vi skal 
utvikle ny politikk og modige forslag til utforming av  morgendagens 
rause og inkluderende samfunn, sammen med  andre ressurs-
personer og miljøer. Vi skal tenke nytt og fritt om hvordan vi 
kan få med oss flere støttespillere, nye former for organisering og 
hvordan vi skal være en organisasjon med plass til alle som stiller seg 
bak vårt samfunns oppdrag og vil være med i arbeidet for mangfold 
og likestilling. 
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Sammen om en ny tid

endre  
holdninger

Vi skal

Ofte er negative holdninger, fordommer og uvitenhet årsak til 
at mennesker diskrimineres, stenges ute og møter hindringer. 
Holdninger endres i møter mellom mennesker og vi skal lage 
møteplasser hvor folk får ny kunnskap, nye tanker og meninger.  
En møteplass kan være skolebesøk, cafedebatt, togtur med 
politikere, kurs, kongress, frokostmøte, fest, festival og mye annet! 
Ta i bruk engasjementet og nettverket. Vi skal også jobbe bevisst 
med våre egne holdninger til hverandre og andre.

Vi skal fronte arbeidet for et mangfoldig samfunn hvor alle er like
stilte og kan delta. Våre erfaringer gjør at vi vet hva som fungerer og 
hva som diskriminerer, derfor skal vi vise vei. Funksjons hemmede 
skal sikres like muligheter gjennom rettigheter, ikke gjennom 
 veldedighet. Å f.eks. gjøre en butikk eller skole tilgjengelig for alle 
handler ikke om å være snill, men om å følge loven. Vi skal gjøre FNs 
konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjons
evne (puh!) (CRPD) kjent og forstått.

Vi skal være tilstede der det fattes beslutninger som får 
konsekvenser for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi skal 
være en synlig og tydelig aktør som bidrar til at lover og rettigheter 
blir gjeldende i folks hverdag. Vi skal være både rådgiver, 
pådriver og vaktbikkje, når det trengs. Vi skal bidra aktivt til gode, 
inkluderende nærmiljøer for alle. Vi skal være tilgjengelige, synlige 
og tilstede med utadrettet arbeid i hele landet. 

Vi skal si i fra når det trengs! Vi skal reagere og være en tydelig 
stemme når noen diskrimineres og må sloss for å få sine rettigheter. 
Vi skal kaste flomlyset på de som diskriminerer, stenger ute og 
ignorerer loven. Vi skal oppfordre til å melde fra om diskriminering 
og urett og være aktive i kampen mot hatkriminalitet og hatprat 
både i den virkelige verden og i sosiale medier. Vi skal bruke egne 
erfaringer og kunnskap for å spre engasjement for våre saker.

Vi skal gjøre det synlig og tydelig hva samfunnet går glipp av når 
mennesker stenges ute. Vi skal ta i bruk aksjonsformer som gir oss 
den oppmerksomheten vi trenger for å få gjennomslag.  Vi skal 
oftere aksjonere samtidig i hele NHFfamilien. Når vi satser på likt 
blir vi så mye synligere. Vi skal prioritere mer utadretta aktiviteter. 
På FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, 3. desember, 
skal vi ha årlige markeringer i hele landet.
 

Mangfold og variasjon er en styrke – både for samfunnet og i vår 
egen organisasjon. De virkelig store gjennomslagene får vi når vi 
står sammen for felles sak, derfor skal invitere med oss flere andre 
organisasjoner og miljøer i arbeidet – og stille opp når andre trenger 
vårt engasjement og vår kunnskap. Alle skal være velkommen 
og finne tilbud hos oss. Vi skal åpne opp NHF-fellesskapet for 
flere og investere tid og krefter i å bygge en sterk VI-kultur i hele 
organisasjonen.

Å satse ungt skal være førende for oss tiden framover. Vi skal 
utforme konkret og helhetlig politikk for ungdom og unge voksne, 
vi skal påvirke morgendagens politikere, journalister, lærere, 
ledere, arkitekter m.fl. Vi skal gi vår egen ungdomsorganisasjon, 
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DEL 1

LIKESTILLINGSKAMP 
OG RETTIGHETSARBEID

Det viktigste vi gjør, er å fronte arbeidet for et mangfoldig samfunn der alle er likestilte 

og kan delta. Sentralt i dette arbeidet er holdningsendring og kampen for at funksjons- 

hemmedes rettigheter blir innfridd.

Arbeidet foregår på mange måter og over hele landet. Vi treffer politikere og myndig- 

heter, nærings- og kulturliv. Vi er synlige ute blant folk, på små og store steder, på gater 

og torg, i Stortinget, kommunestyresaler og kommunale råd. Vi snakker i forsamlinger, 

stiller i debatter, deltar i høringer, skriver politiske innspill og avisinnlegg, aksjonerer 

og inviterer til temamøter og mye, mye mer. Med kunnskap, erfaring og gode råd, 

engasjement, harme, kraft og humor, går vi foran og viser vei til det samfunnet vi tror på. 

Og vi står ikke alene! Sammen med funksjonshemmedes egen bevegelse og med andre 

minoritets- og mangfoldsorganisasjoner, er vi en del av en felles kamp for mangfold og 

likestilling, og for menneskers rett til å være seg selv fullt og helt. 

vi kjemper mot  
all DiSkriminering!  

Blir du meD?
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Skjevt bilde av Kasakhstan
I sin kronikk «En diktator trekker seg tilbake for å trekke i trådene» 22. mars gir Erika Fatland til beste en omtale av den seneste tids politiske utvikling i det sentralasiatiske landet Kasakhstan. Her har pre-sidenten, Nursultan Nazarba-jev, trukket seg, og senatets leder er blitt midlertidig president inntil valget, i tråd med landets grunnlov.Fatland bruker flerfoldige avisspalter på å harselere både over den avgåtte presidenten og landet Kasakhstan. Man minnes hennes bok om Sentral-Asia med den ironiske tittelen «Sovjetistan».Med mitt kjennskap til Kasakhstan mener jeg Fatland tegner et skjevt bilde av dette viktige landet. Ved Sovjetunio-nens sammenbrudd i 1991 ble Kasakhstan stilt overfor enorme sosiale, økonomiske og politiske utfordringer. Det skulle bygges en ny nasjonalstat og skapes en nasjonal identitet. President Nazarbajev har styrt Kasakhstan med politisk teft og en målrettet hånd i 28 år. Han har gitt landet markedsøkono-mi, sikret internasjonale investeringer og sørget for stabilitet gjennom en nasjonal og internasjonal balansepoli-tikk. Kasakhstan har hatt formannskapet i OSSE, vært innvalgt i FNs sikkerhetsråd og spilt en viktig rolle for å støtte opp om Vestens kamp mot Taliban og Al-Qaida i Afghanis-tan. 

Nazarbajev har vært en autoritær leder. Men et autoritært styresett er ikke et diktatur. En prosess mot demokrati pågår dessuten i nært samarbeid med OSSE, EU og andre internasjonale organisasjoner. Han har bidratt til stabilitet i en særdeles utsatt region i Afghanistans nærområ-de. Så kanskje er det ikke så dumt om han fortsetter å trekke i trådene?
Mette Kongshem, ambassadør (p)

Norges  
største  
minoritet, funksjons-hemmede, har ikke  

det samme menneske-rettslige 
vernet  
som andre minoriteter 
”

Debatt
10 organisasjoner for funksjonshemmede.  Se navn nederst i saken.  

F orrige uke viste Stortinget at de mener funksjonshemmedes ret-tigheter er mindre viktig enn ret-tigheter for andre grupper.FNs Monthian Buntan ble i for-rige uke sjokkert over hvordan Norge skry-ter av å være best i klassen på menneske-rettigheter når funksjonshemmedes men-neskerettigheter neglisjeres. FN spurte deretter norske myndigheter om de står fast på at funksjonshemmede skal ha sva-kere menneskerettslig vern enn andre grupper.
Svaret er ja. Samtidig som regjeringen for første gang svarte FN om funksjons-hemmedes rettigheter i Norge, stemte de folkevalgte imot å innlemme FN-konven-sjonen om funksjonshemmedes rettighe-ter (CRPD) i den norske menneskerettslo-ven. Det betyr at norsk lov har forrang på områder der CRPD avviker fra loven.

Lavere status enn andreNorges største minoritet, funksjonshem-mede, har dermed ikke det samme men-neskerettslige vernet som andre minori-teter. Vi anerkjennes ikke som likestilte borgere, slik som kvinner, barn og etniske minoriteter i kraft av Kvinnekonvensjo-nen, Barnekonvensjonen og Rasediskri-mineringskonvensjonen, som alle er tatt inn i lovverket.
Hvorfor aksepterer samfunnet at funk-sjonshemmede har lavere status enn an-dre? Det handler ikke først og fremst om økonomi, men om fordommer og diskri-minering. Vi kaller oss ofte verdens mest likestilte land. For at det skal stemme, må funksjonshemmede inkluderes. Likestil-ling av funksjonshemmede handler om å bestemme over eget liv, ha de samme mu-lighetene som andre og slippe fordommer og formynderi. Vi krever frihet, selvbe-stemmelse og likestilling.

Våre menneskerettigheter brytesFN har satt seg inn i det vi forteller i en fersk rapport fra 125 organisasjoner: Våre menneskerettigheter brytes systematisk hver eneste dag i Norge. Snart kommer FNs anbefalinger til Norge. Nå må de fol-kevalgte gjøre sitt for å likestille funksjons-hemmede:
•  Anerkjenn funksjonshemmede som likestilte borgere, med et fullstendig sett av rettigheter og plikter• Ta FN-konvensjonen om funksjons-

Vi krever likestilling, ikke likeverd!

hemmedes rettigheter inn i norsk lov• Fjern lover som diskriminerer funk-sjonshemmede, og sørg slik for å sikre ret-ten til selvbestemmelse og muligheten til å få støtte til å utøve rettslig handleevneRegjeringen vil arbeide for likeverd for funksjonshemmede. Det svarer ikke på vårt viktigste krav: Vi krever like mulighe-ter til å delta i samfunnet. Det hjelper ikke å være likeverdig om man ikke er likestilt.Unge funksjonshemmede v/generalsekretær Leif-Ove Hansen
 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon  v/generalsekretær Lilly Ann ElvestadHørselshemmedes Landsforbund v/ generalsekretær Henrik PeersenBorgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen v/leder Berit VegheimNorsk forbund for utviklingshemmede (NFU) v/generalsekretær Hedvig EkbergUloba -Independent Living Norge SA v/generalsekretær Vibeke Marøy MelstrømLandsforeningen We Shall Overcome v/ leder Kristin SommersethNorges Blindeforbund v/ leder Unn Ljøner Hagen

Norges Handikapforbund v/ generalsekretær Sunniva ØrstavikNorges Døveforbund v/generalsekretær Petter Noddeland

10 organisasjoner for funksjonshemmede krever at de folkevalgte likestiller 
funksjonshemmede med andre borgere. Illustrasjonsfoto: NTB/Scanpix 

Kort sagt

Har aldri  
utgitt  
nazifiserte  
bøker
I min artikkel «André Bjerke ble frikjent i 1946» var det en setning som ble helt feil formulert. Det sto: «Før 1942 var honorarene fra Aschehoug ikke nazifiserte». Dette er misvisende. Det skulle ha stått: «Aschehoug har aldri utgitt en eneste nazifisert bok.» Vilde Bjerke
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Kort sagt

Har aldri  
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nazifiserte  
bøker
I min artikkel «André Bjerke ble frikjent i 1946» var det en setning som ble helt feil formulert. Det sto: «Før 1942 var honorarene fra Aschehoug ikke nazifiserte». Dette er misvisende. Det skulle ha stått: «Aschehoug har aldri utgitt en eneste nazifisert bok.» Vilde Bjerke

Sammen om en ny tid

endre  
holdninger

Vi skal

Ofte er negative holdninger, fordommer og uvitenhet årsak til 
at mennesker diskrimineres, stenges ute og møter hindringer. 
Holdninger endres i møter mellom mennesker og vi skal lage 
møteplasser hvor folk får ny kunnskap, nye tanker og meninger.  
En møteplass kan være skolebesøk, cafedebatt, togtur med 
politikere, kurs, kongress, frokostmøte, fest, festival og mye annet! 
Ta i bruk engasjementet og nettverket. Vi skal også jobbe bevisst 
med våre egne holdninger til hverandre og andre.

Vi skal fronte arbeidet for et mangfoldig samfunn hvor alle er like
stilte og kan delta. Våre erfaringer gjør at vi vet hva som fungerer og 
hva som diskriminerer, derfor skal vi vise vei. Funksjons hemmede 
skal sikres like muligheter gjennom rettigheter, ikke gjennom 
 veldedighet. Å f.eks. gjøre en butikk eller skole tilgjengelig for alle 
handler ikke om å være snill, men om å følge loven. Vi skal gjøre FNs 
konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjons
evne (puh!) (CRPD) kjent og forstått.

Vi skal være tilstede der det fattes beslutninger som får 
konsekvenser for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi skal 
være en synlig og tydelig aktør som bidrar til at lover og rettigheter 
blir gjeldende i folks hverdag. Vi skal være både rådgiver, 
pådriver og vaktbikkje, når det trengs. Vi skal bidra aktivt til gode, 
inkluderende nærmiljøer for alle. Vi skal være tilgjengelige, synlige 
og tilstede med utadrettet arbeid i hele landet. 

Vi skal si i fra når det trengs! Vi skal reagere og være en tydelig 
stemme når noen diskrimineres og må sloss for å få sine rettigheter. 
Vi skal kaste flomlyset på de som diskriminerer, stenger ute og 
ignorerer loven. Vi skal oppfordre til å melde fra om diskriminering 
og urett og være aktive i kampen mot hatkriminalitet og hatprat 
både i den virkelige verden og i sosiale medier. Vi skal bruke egne 
erfaringer og kunnskap for å spre engasjement for våre saker.

Vi skal gjøre det synlig og tydelig hva samfunnet går glipp av når 
mennesker stenges ute. Vi skal ta i bruk aksjonsformer som gir oss 
den oppmerksomheten vi trenger for å få gjennomslag.  Vi skal 
oftere aksjonere samtidig i hele NHFfamilien. Når vi satser på likt 
blir vi så mye synligere. Vi skal prioritere mer utadretta aktiviteter. 
På FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, 3. desember, 
skal vi ha årlige markeringer i hele landet.
 

Mangfold og variasjon er en styrke – både for samfunnet og i vår 
egen organisasjon. De virkelig store gjennomslagene får vi når vi 
står sammen for felles sak, derfor skal invitere med oss flere andre 
organisasjoner og miljøer i arbeidet – og stille opp når andre trenger 
vårt engasjement og vår kunnskap. Alle skal være velkommen 
og finne tilbud hos oss. Vi skal åpne opp NHF-fellesskapet for 
flere og investere tid og krefter i å bygge en sterk VI-kultur i hele 
organisasjonen.

Å satse ungt skal være førende for oss tiden framover. Vi skal 
utforme konkret og helhetlig politikk for ungdom og unge voksne, 
vi skal påvirke morgendagens politikere, journalister, lærere, 
ledere, arkitekter m.fl. Vi skal gi vår egen ungdomsorganisasjon, 
NHFU, støtte og ressurser til å bygge seg opp som en slagkraftig 
organisasjon og vi skal bygge opp et nettverk og tilpasse aktiviteter 
og tilbud til de unge voksne (25 – 45) i NHF. 

For å nå målene våre trenger vi mange skolerte og engasjerte 
mennesker i organisasjonen. Aktive medlemmer, tillitsvalgte, 
ansatte og andre på laget skal få lære å bli gode formidlere i møte 
med ulike målgrupper og gjennom ulike kanaler. Det skal gis 
opplæring i moderne organisasjonsarbeid, mobilisering, aksjons 
og kampanjearbeid og innføring i NHFs historie, ideologi og 
samfunnsoppdrag. Vi skal lære av hverandre og være rause med å 
dele og overføre kunnskap! 

Vi skal være en pådriver for gode, fremtidsrettede løsninger. Vi skal 
utvikle ny politikk og modige forslag til utforming av  morgendagens 
rause og inkluderende samfunn, sammen med  andre ressurs-
personer og miljøer. Vi skal tenke nytt og fritt om hvordan vi 
kan få med oss flere støttespillere, nye former for organisering og 
hvordan vi skal være en organisasjon med plass til alle som stiller seg 
bak vårt samfunns oppdrag og vil være med i arbeidet for mangfold 
og likestilling. 
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DEL 1 - LIKESTILLINGSKAMP OG RETTIGHETSARBEID

 FEIRING AV MANGFOLD  
OG OPPRØR MOT DISKRIMINERING
Norge har et lovverk som forbyr diskriminering og har forpliktet seg til å følge menneske-
rettighetskonvensjonen for funksjonshemmede (CRPD). Staten har dermed en plikt til å sørge 
for at funksjonshemmede kan leve livet fullt ut og delta i samfunnet på lik linje med andre. 
Likevel opplever vi forskjellsbehandling og utestenging, overalt i samfunnet og hver eneste 
dag. Utilgjengelige skoler, boliger, transport, uteområder, fritids- og kulturliv, et arbeidsliv som 
ekskluderer, mangel på assistanse, mobbing og hatkriminalitet, er bare noen eksempler på 
diskrimineringen som foregår. Likestilling er fortsatt mer en visjon enn virkelighet.

Viktig høring av norske myndigheter i FN

I mars 2019 ble norske myndigheter for første gang 
hørt i FN om hvordan de håndterer menneskerettighe-
tene for funksjonshemmede. Vi var til stede under hø-
ringen, sammen med flere andre funksjonshemmedes 
organisasjoner. Funksjonshemmedebevegelsen sto 
sammen om å synliggjøre diskrimineringen vi opplever, 
og vi ble hørt.

Myndighetene beskriver, i sin rapport til FN, både 
status på området og sin egen innsats som god. 
Myndighetene fikk imidlertid krass kritikk av FN. 
CRPD-komiteen reagerte blant annet på at en så sterk 
velferdsstat som Norge ikke evner å likestille funk-
sjonshemmede med andre innbyggere. Myndighe-
tene fikk også kritikk for at de først og fremst omtaler 
funksjonshemmede som mottakere av velferdsgoder 

– brukere, pasienter og tjenestemottakere – og ikke 
som fullverdige samfunnsborgere, og for ikke å ha 
inkorporert CRPD i norsk lov.

Vi var en av 125 organisasjoner som leverte en skyg-
gerapport til CRPD-komiteen. Denne rapporten tegner 
et helt annet bilde av virkeligheten enn myndighetenes 
rapport, og det var tydelig at FN tok funksjonshemme-
des organisasjoners virkelighetsbeskrivelse på alvor. 

Etter høringen leverte FN-komiteen en rapport med 
sine bekymringer og anbefalinger, som fastslår at 
Norge har en lang vei å gå for å innfri funksjonshem-

medes menneskerettigheter. For å lykkes må man 
fjerne diskriminerende barrierer og innarbeide et 
annet syn på funksjonshemmede enn vi møter per i 
dag. Rapporten fra FN blir en viktig brekkstang i det 
videre arbeidet for et likestilt samfunn.

Både Handikapnytt (til venstre) og Aftenposten ga 
oppmerksomhet til FN-høringen og Norges manglende 
innsats for likestilling av funksjonhemmede.
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FORBUNDSLEDEREN  HAR  ORDET

ARNE LEIN

Forbundsleder i NHF

Sorteringssamfunnet er nå

Sortering og segregering av funksjonshemmede skjer hver eneste dag.  

Ikke før fødselen, men i hverdagen.

P olitisk har denne høsten vært 

spennende. KrFs veivalg har 

engasjert og irritert. Vi har 

vært vitne til utspill og innspill fra 

mange kanter. Kanskje et av de mest 

oppsiktsvekkende er spørsmålet som er 

knyttet til abortdebatten.

Spørsmålet om abort og sorterings-

samfunn er et svært komplisert og etisk 

vanskelig tema. NHF er selvfølgelig imot 

sortering av foster på medisinsk grunn-

lag. Samtidig som vi er grunnleggende 

for kvinnen og familiens rett til selv å ta 

vanskelige avgjørelser.

Det er mer enn utfordrende å spille 

et så etisk vanskelig tema inn i en 

pågående debatt om et partis veivalg og 

nærmest bruke det som salgsargument 

for å trekke resultat i en retning. 

Samtidig vet vi at sortering og 

 segregering skjer hver eneste dag. Ikke 

av foster, men i hverdagen og blant med-

borgere i samfunnet.  Diskriminering og 

fravær av likebehandling skjer daglig, 

i barnehage, gjennom hele skole- og 

utdanningsløpet. Det handler om at 

den enkelte blir fratatt retten til selv å 

bestemme over eget liv når det gjelder 

hva man vil delta på og hvem man skal 

være sammen med, hvor man kan bo, 

hvor man vil reise.

Ja, hele livet kan noen oppleve uten-

forskap fordi samfunnet ikke er lagt til 

rette for deltagelse og likhet. 

I år er det 10-årsjubileum for Stor-

tingets vedtak om diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven. Loven sa med all 

tydelighet at personer med funksjons-

nedsettelse skulle beskyttes mot 

diskriminering og utestenging. Loven 

kom på bakgrunn av grundige utred-

ninger som hadde slått fast at funksjons-

hemmede ble diskriminert i det norske 

samfunn på de fleste samfunnsområder. 

Det var bløtkake og stor fest i vår 

og andres organisasjoner. Stortings-

politikere gratulerte, og vi takket for 

jobben de hadde gjort. Det skulle bli 

en ny tid for funksjonshemmedes 

plass i samfunnet. Det ble omtalt som 

et paradigme skifte. Hindringer som 

diskriminerte, skulle bokstavelig talt 

 jevnes med jorden ved hjelp av univer-

sell utforming og like rettigheter. 

10 år er gått, og fremdeles sliter vi med 

å få regjeringen til å bevilge midler til 

å skape et samfunn som likestiller. Det 

har ennå ikke kommet stimulerings-

midler eller andre tiltak som gjør at 

eleven kan gå på den skolen som han 

eller hun har rett til å gå på. Frem deles 

sendes elever ut i spesialløsninger 

som fører til utenforskap. Andelen 

funksjons hemmede utenfor arbeids-

livet er nøyaktig på samme nivå som 

for 10 år tilbake. Assistanseordninger 

er ikke blitt det vi trodde og var lovet at 

det skulle bli.

Paradigmeskiftet kom ikke. I årene 

som har gått har vi kjempet for å 

 beholde rettigheter og forhindre 

 nedskjæringer. Noe har vi vunnet, annet 

har vi tapt. 

Mon tro om etiske vanskelige valg 

hadde blitt lettere for kvinner og deres 

familie om de hadde visst at regjer-

ingen og ansvarlige myndigheter la 

alle forhold til rette for menneskelig 

mangfold? Kanskje det hadde skapt 

trygghet og forutsigbarhet for de valg 

noen stilles overfor. 

Mon tro om etiske 

vanskelige valg hadde blitt 

lettere for kvinner og deres 

familie om de hadde visst 

at regjeringen og ansvarlige 

myndigheter la alle forhold 

til rette for menneskelig 

mangfold?

SORTERING ETTERPÅ: Sortering handler ikke bare om hva som skjer før fødselen. Det handler vel så mye 

om hvordan samfunnet forholder seg til mangfoldet blant oss som allerede er født, skriver forbundsleder 

Arne Lein i Norges Handikapforbund.
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– KrF må slåss for skolene
Universell utforming av skoler står aller øverst på Handikapforbundets ønskeliste når partiet skal forhandle om en plass i Erna Solbergs regjering.

NHF har sendt brev til KrFs  politiske 
 ledelse med en liste innspill som organisa-
sjonen håper partiet tar med seg inn i 
forhandlingene om å gå inn i regjeringen.

– Når Kristelig Folkeparti skal for-
handle om en ny regjerings plattform, 
mener vi at universell utforming av 
skole bygninger er det aller viktigste 
de kan kreve å få gjennomslag for, 
sier forbundsleder Arne Lein i  Norges 
 Handikapforbund (NHF).

Han viser til at 80 prosent av norske 
grunnskoler fortsatt har vesentlige man-
gler når det kommer til tilgjengelighet.

NHF minner KrF om at det trengs 
et krafttak fra regjeringen for å sikre 
universell utforming av hele samfunnet. 
Organisasjonen kritiserer dagens regje-
ring for «beskjeden innsats» på feltet, til 
tross for at Stortinget har satt fingeren 
på dette flere ganger.

Handikapforbundet har gitt innspill 
med det samme budskapet også til 
forhandlingene i Stortinget om neste års 
statsbudsjett.

Fire punkter
Universell utforming av eksisterende 
bebygd miljø og samferdsel er ett av fire 
hovedpunkter i brevet som NHF har 
sendt til KrF-ledelsen. 

I tillegg vil Handikapforbundet ha en 
skikkelig utredning av ordningen med 
brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Videre peker NHF på behovet for å løf-
te uføretrygdedes økonomiske levekår 
og deltakelse i arbeidslivet.

Handikapforbundet viser også til at 
mange opplever stadig høyere kostnader 
knyttet til funksjonsnedsettelsen sin. 
Hvordan dette påvirker levekår, er det 
lite kunnskap om. NHF ber KrF løfte det-
te temaet inn i regjeringsforhandlingene.

Terningkast 6
Arne Lein viser til at Kristelig Folke-

partis partiprogram inneholder en så 
god handikappolitikk at NHF nesten 
kunne ha skrevet den selv.

I en «test» som organisasjonen 
offentlig gjorde før stortingsvalget i fjor, 
fikk KrF terningkast 6 på sitt handikap-
politiske program. Nå håper Lein at KrF 
vil kunne realisere mest mulig av dette i 
regjering.

– Jeg håper vi får se en oppgradering 
av likestillingspolitikken for funksjons-
hemmede med KrF i regjering, sier Lein.

Han viser til at partiets syn på 
sorterings samfunnet og abortlov-
givningen har vært dominerende i 
debatten om regjeringsdeltakelse:

– Dette må henge sammen med 
politik ken deres for å skape et samfunn 
som faktisk gir rom for det mangfol-
det som KrF understreker at de vil ha, 
sier Lein.

Ikke lenger på vippen
– Som vippeparti på Stortinget har KrF 
ofte fungert som en redningsplanke for 
saker som er viktige for NHF. Er du redd 
for hva som kan skje når partiet går ut av 
denne rollen?

– Ja. KrF har vært viktige for å sikre 
flertall, for eksempel da vi skulle redde 
hjelpemiddelformidlingen fra regjerin-
gens planer om å gjøre den kommunal. 
KrF på vippen har vært vesentlig for å 
rette opp skjevheter i politikken. Det 
viktigste eksempelet er kanskje pleie-
pengeordningen, som Knut Arild Harei-
de selv tok tak i, svarer Lein.

Selv om KrF nå sannsynligvis forlater 
denne posisjonen på Stortinget håper han 
at KrF kan prege regjeringens politikk, 
som en del av flertallet den har bak seg.

– Mitt håp er at partiet vil kunne vri 
regjeringens politikk for funksjons-

REGJERINGSFORHANDLINGER: KrFs to nestledere, Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad skal ta partiet inn i Solberg-regjeringen. Handikapforbundet håper de vil forhandle fram en bedre politikk for funksjonshemmede.FOTO: GORM KALLESTAD, NTB SCANPIX
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Frykter gjeldsfelle
Studenter med nedsatt funksjonsevne 
risikerer å bli straffet med mer gjeld om de 
ikke klarer å overvinne barrierene som møter 
dem i utdanningen.

Det mener Synne Lerhol, gene-
ralsekretær i Unge funksjons-
hemmede.

Regjeringen foreslår å stram-
me inn på hvor mye av studie-
lånet som omgjøres til stipend 
når studenten er ferdig med 
utdanningen sin. I dag blir 
inntil 40 prosent av studielånet 
til stipend, så lenge studenten 
avlegger den mengden studie-
poeng som er normert.

I statsbudsjettet for neste 
år har regjeringen derimot 
foreslått at bare 15 prosent skal 
omgjøres ved fullført grad, og 
da bare for de studiepoengene 
som inngår i graden, skriver 
nettavisen Khrono.

Mer press og høyere risiko
Forslaget har fått en rekke 
studentorganisasjoner til å 
protestere. Åtte av dem har satt 
i gang en felles underskrifts-
kampanje. I midten av novem-
ber nærmet antallet under-
skrifter seg 20 000.

Blant organisasjonene er 
Unge funksjonshemmede. 
Generalsekretær Synne Lerhol 
hevder at den foreslåtte om-
leggingen vil legge enda mer 
risiko og press på studenter 
med funksjonsnedsettelser.

Møter barrierer
– Funksjonshemmede møter så 
mange barrierer i studiene at 
det øker risikoen for å måtte av-
bryte før de har fullført en grad. 
Med dette forslaget vil de bli 
sittende med en høyere gjelds-
byrde enn i dag, sier Lerhol.

Funksjonshemmede som 
havner i denne situasjonen, 
vil ha dårligere mulighet enn 
mange andre til å betale tilbake 
studiegjelden på grunn av dis-
krimineringen de utsettes for i 
arbeidslivet, mener hun.

Barrierene som møter 
funksjonshemmede studenter, 
handler om alt fra manglende 
tilrettelagte boliger, mangel på 
tilrettelagt transport og mang-
lende tilrettelegging av både 
studiesteder og studiemateriell.

Unge funksjonshemmedes 
generalsekretær frykter at 
regjeringens forslag vil heve 
terskelen for i det hele tatt å gi 
seg i kast med studier.

Stimulere fullføring
– Formålet med omleggingen 
av studiefinansieringen er at 
flere avlegger graden de har be-
gynt på. Fullføring på normert 
tid er ikke et krav, skriver stats-
sekretær Rebekka Borsch (V) i 
en e-post til  Handikapnytt.

Hun besvarer ikke våre spørs-
mål om hva regjeringen akter å 
gjøre for å bygge ned barrierene 
som funksjonshemmede møter 
i høyere utdanning, men viser til 
Lånekassens støtteordninger:

– Studenter med nedsatt 
funksjonsevne som kan 
dokumen tere at læringsmiljøet 
eller studiesituasjonen ved 
lære stedet ikke er tilpasset 
deres funksjonsevne, kan også 
ha rett til støtte til forsinkelse 
utover den ordinære grensen.

  IVAR KVISTUM

hemmede i sin retning. Men det er ikke realistisk 
å forvente for mye, for her skal alle partiene ha 
gjennomslag, sier han.

BPA som likestillingsverktøy
Kristelig Folkeparti har selv presentert en egen 
«likeverdsreform» med flere tiltak for funksjons-
hemmede, i forkant av regjeringsforhandlingene.

Blant tiltakene er å endre ordningen med 
bruker styrt personlig assistanse (BPA) til et 
likestillingsverktøy. Det skal ikke lenger være en 
helseordning, mener KrF.

I et intervju med Stavanger Aftenblad sier 
 partiets første nestleder Olaug Bollestad at hun vil 
vurdere å flytte brukerstyrt personlig assistanse 
fra Helse- og omsorgsdepartementet.

– Slik vil vi sikre at folk kan ta aktivt del i sine 
egne liv, sier Bollestad til avisen.

Men NHF er kritisk til partiets formuleringer om 
BPA i likeverdsreformen og viser til at problemene er 
sammensatte og krever gjennomtenkte løsninger:

«Vi håper KrF gjennom likeverdsreformen kan 
løfte fram et utredningsbehov og ikke bare omtale 
BPA som et likestillingsverktøy. Utfordringene om-
kring BPA er langt større enn dette. NHF  frykter 
at en forenkling av denne debatten ikke fører oss 
nærmere en BPA-ordning som fungerer for å sikre 
likestilling», skriver NHF til KrF.

  IVAR KVISTUM

FORHÅPNINGER: NHF-leder Arne Lein håper KrF vil drive en minst like god handikappolitikk i regjering som de har gjort i opposisjon, og som de har programfestet.
ARKIVFOTO: IVAR KVISTUM

Jeg håper vi får se en 
oppgradering av likestillings
politikken for funksjonshemmede 
med KrF i regjering.
ARNE LEIN, FORBUNDSLEDER I NHF

STUDIESTRAFF: Regjeringen bør 
heller legge bedre til rette enn å true 
med straff, mener Synne Lerhol i Unge 
funksjonshemmede. 
ARKIVFOTO: IVAR KVISTUM

Et samfunn for alle
Regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse 

for perioden 2020–2030

Strategi
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Nytt lovverk, ny likestillingsstrategi, ny regjeringsplattform og ny likestillingsminister

Likestillings - og diskrimineringsloven – en felles lov 
for alle diskrimineringsgrunnlag – ble vedtatt i juni 
2017, etter mange protester og flere høringsrunder. Vi 
i funksjonshemmedes organisasjoner kunne glede 
oss over at mange av våre krav ble hørt, og på flere 
områder innebar loven en styrking av diskrimine-
ringsvernet. Loven trådte i kraft 1. januar 2018, det 
samme året som vi kunne feire fem års jubileum for 
ratifiseringen av FN-konvensjonen om funksjonshem-
medes menneskerettigheter (CRPD) i Norge. Like før 
jul i 2018 lanserte regjeringen sin strategi for likestil-
ling av funksjonshemmede 2020-2030 – Et samfunn 
for alle. Og i mars 2019 ble Norge hørt i FN-komiteen 
som overvåker konvensjonen for funksjonshemme-
des menneskerettigheter (CRPD).

Vi har jobbet hardt for å bidra til at regjeringens 
likestillingsstrategi skulle bli et godt verktøy for 
likestilling. Signalene vi fikk fra daværende likestil-
lingsminister, tydet på at regjeringen var mer opptatt 
av å koordinere velferdstiltak og tjenestetilbud enn å 
sørge for samfunnsmessig likestilling. Både før arbei-
det startet og mens det pågikk, ga vi, sammen med 
SAFO – samarbeidsforumet av funksjonshemmedes 
organisasjoner, Funksjonshemmedes Fellesorganisa-
sjon og Unge Funksjonshemmede innspill til strategi-
en. Vi bidro med solid skriftlig materiale, vi ga tilba-
kemeldinger på regjeringens utkast og vi stilte i flere 
møter med ansvarlig departement. Skuffelsen var 
derfor stor da vi fikk se den ferdige strategien – som 

ikke problematiserer den systematiske diskriminerin-
gen som foregår og ikke viser nye grep for å sikre et 
reelt likestillingsløft. Våren 2019 jobber regjeringen 
videre med en handlingsplan for likestilling, basert 
på strategien. Vi deltar igjen i planarbeidet, men har 
moderate forventninger til planen.

Da KrF gikk inn i regjeringen vedårsskiftet 2018/2019, 
kom en ny regjeringserklæring, Granavolden-plattfor-
men. For vår del inneholdt denne blandede signaler. 
Vi kunne glede oss over å ha fått et viktig gjennom-
slag, ved at BPA ble omtalt som et likestillingsverktøy. 
På den andre siden skuffet regjeringen med å snakke 
om likeverd mer enn likestilling og omtale barn med 
funksjonsnedsettelser som barn med spesielle behov. 
Vi har benyttet flere anledninger til å forklare for 
regjeringsmedlemmene at likeverd ikke er nok hvis 
man ikke sørger for samfunnsmessig likestilling, og 
at funksjonshemmedes behov er akkurat de samme 
som alle andres. 

Med den utvidete regjeringen ble likestillingsområdet 
flyttet til kulturdepartementet og underlagt kultur- og 
likestillingsminister Trine Skei Grande. Hun har gitt 
klare signaler om at funksjonshemmedepolitikk er 
likestillingspolitikk. Vi håper dermed på en politisk 
dreining og samarbeider gjerne med likestillingsmi-
nisteren om å utforme en god likestillingspolitikk.

Sortering skjer hver eneste dag, ikke bare før fødselen  
(Arne Lein i Handikapnytt). Vi prøvde, men fikk ikke universell utforming av skolene inn 
i regjeringsplattformen (fra Handikapnytt). Regjeringens strategi - Et samfunnn for alle.
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Holdningsendring gjennom 
aksjoner og festivaler
3. desember-markeringene er et eksempel på en trend vi har sett tydelig de siste to årene; 
Vi har gått et skritt videre når det gjelder å fronte mangfold og bidra til holdningsendring 
ved å møte mennesker og være synlige ute blant folk. Funkisdagen i Stavanger og Bergen 
var først ute, og har vært en inspirasjonskilde for oss alle. Nå har vi også Funkfest i Oslo, 
flere ambassadører i skoleverket enn før og en hel rekke små og store aksjoner i gater 
og på torg. Gjennom appeller, politiske debatter, kulturinnslag, foredrag og seminarer, 
rullestolhinderløyper og konserter, lykkes vi på denne måten med å vise mangfold på en 
positiv måte og når ut til en langt større målgruppe enn ellers.
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Vi i Norges Handikapforbund  

kjemper for at alle skal få sine  

menneskerettigheter innfridd. 

Vi håper DU vil stå sammen med oss 

i kampen for et likestilt og  

likeverdig samfunn!

3. desember:

FN-dagen for 

funksjonshemmede

Sammen om en ny tid

endre  

holdninger
Vi skal

Ofte er negative holdninger, fordommer og uvitenhet årsak til 

at mennesker diskrimineres, stenges ute og møter hindringer. 

Holdninger endres i møter mellom mennesker og vi skal lage 

møteplasser hvor folk får ny kunnskap, nye tanker og meninger.  

En møteplass kan være skolebesøk, cafedebatt, to
gtur med 

politikere, kurs, kongress, frokostmøte, fest, festival og mye annet! 

Ta i bruk engasjementet og nettverket. Vi skal også jobbe bevisst 

med våre egne holdninger til h
verandre og andre.

Vi skal fronte arbeidet for et mangfoldig samfunn hvor alle er like

stilte og kan delta. Våre erfaringer gjør at vi vet hva som fungerer og 

hva som diskriminerer, derfor skal vi vise vei. Funksjons hemmede 

skal sikres like muligheter gjennom rettigheter, ikke gjennom 

 veldedighet. Å f.eks. gjøre en butikk eller skole tilgjengelig for alle 

handler ikke om å være snill, m
en om å følge loven. Vi skal gjøre FNs 

konvensjon om rettigheter til m
ennesker med nedsatt funksjons

evne (puh!) (CRPD) kjent og forstått.

Vi skal være tilstede der det fattes beslutninger som får 

konsekvenser for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi skal 

være en synlig og tydelig aktør som bidrar til a
t lover og rettigheter 

blir gjeldende i folks hverdag. Vi skal være både rådgiver, 

pådriver og vaktbikkje, når det trengs. Vi skal bidra aktivt til g
ode, 

inkluderende nærmiljøer for alle. Vi skal være tilgjengelige, synlige 

og tilstede med utadrettet arbeid i hele landet. 

Vi skal si i fra når det trengs! Vi skal reagere og være en tydelig 

stemme når noen diskrimineres og må sloss for å få sine rettigheter. 

Vi skal kaste flomlyset på de som diskriminerer, stenger ute og 

ignorerer loven. Vi skal oppfordre til å melde fra om diskriminering 

og urett og være aktive i kampen mot hatkriminalitet og hatprat 

både i den virkelige verden og i sosiale medier. Vi skal bruke egne 

erfaringer og kunnskap for å spre engasjement for våre saker.

Vi skal gjøre det synlig og tydelig hva samfunnet går glipp av når 

mennesker stenges ute. Vi skal ta i bruk aksjonsformer som gir oss 

den oppmerksomheten vi trenger for å få gjennomslag.  Vi skal 

oftere aksjonere samtidig i hele NHFfamilien. Når vi satser på likt 

blir vi så mye synligere. Vi skal prioritere mer utadretta aktiviteter. 

På FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, 3. desember, 

skal vi ha årlige markeringer i hele landet.

 

Mangfold og variasjon er en styrke – både for samfunnet og i vår 

egen organisasjon. De virkelig store gjennomslagene får vi når vi 

står sammen for felles sak, derfor skal invitere med oss flere andre 

organisasjoner og miljøer i arbeidet – og stille opp når andre trenger 

vårt engasjement og vår kunnskap. Alle skal være velkommen 

og finne tilbud hos oss. Vi skal åpne opp NHF-fellesskapet for 

flere og investere tid og krefter i å bygge en sterk VI-kultur i hele 

organisasjonen.

Å satse ungt skal være førende for oss tiden framover. Vi skal 

utforme konkret og helhetlig politikk for ungdom og unge voksne, 

vi skal påvirke morgendagens politikere, journalister, lærere, 

ledere, arkitekter m.fl. Vi skal gi vår egen ungdomsorganisasjon, 

NHFU, støtte og ressurser til å
 bygge seg opp som en slagkraftig 

organisasjon og vi skal bygge opp et nettverk og tilpasse aktiviteter 

og tilbud til de unge voksne (25 – 45) i NHF. 

For å nå målene våre trenger vi mange skolerte og engasjerte 

mennesker i organisasjonen. Aktive medlemmer, tillit
svalgte, 

ansatte og andre på laget skal få lære å bli gode formidlere i møte 

med ulike målgrupper og gjennom ulike kanaler. Det skal gis 

opplæring i moderne organisasjonsarbeid, mobilisering, aksjons 

og kampanjearbeid og innføring i NHFs historie, ideologi og 

samfunnsoppdrag. Vi skal lære av hverandre og være rause med å 

dele og overføre kunnskap! 

Vi skal være en pådriver for gode, fremtidsrettede løsninger. Vi skal 

utvikle ny politikk og modige forslag til utforming av  morgendagens 

rause og inkluderende samfunn, sammen med  andre ressurs-

personer og miljøer. Vi skal tenke nytt og fritt om hvordan vi 

kan få med oss flere støttespillere, nye former for organisering og 

hvordan vi skal være en organisasjon med plass til alle som stiller seg 

bak vårt samfunns oppdrag og vil være med i arbeidet for mangfold 

og likestilling. 
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Sammen om en ny tid

endre  

holdninger
Vi skal

Ofte er negative holdninger, fordommer og uvitenhet årsak til 

at mennesker diskrimineres, stenges ute og møter hindringer. 

Holdninger endres i møter mellom mennesker og vi skal lage 

møteplasser hvor folk får ny kunnskap, nye tanker og meninger.  

En møteplass kan være skolebesøk, cafedebatt, to
gtur med 

politikere, kurs, kongress, frokostmøte, fest, festival og mye annet! 

Ta i bruk engasjementet og nettverket. Vi skal også jobbe bevisst 
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 veldedighet. Å f.eks. gjøre en butikk eller skole tilgjengelig for alle 

handler ikke om å være snill, m
en om å følge loven. Vi skal gjøre FNs 
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evne (puh!) (CRPD) kjent og forstått.

Vi skal være tilstede der det fattes beslutninger som får 
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Vi skal kaste flomlyset på de som diskriminerer, stenger ute og 

ignorerer loven. Vi skal oppfordre til å melde fra om diskriminering 
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FN-DAGEN  
3. desember  
- fest og protest

I forbindelse med FN-dagen 2018 sendte og delte vi ut 
et stort antall postkort, både til politikere og mange 
andre, for å vekke oppmerksomhet om innsatsen vår 
for funksjonshemmedes menneskerettigheter - og for 
å få flere med oss i kampen.
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Menneskerettigheter og likestilling har også stått 
på dagsorden i det store, landsdekkende prosjek-
tet FN-dagen. Målet med prosjektet er å samle 
funksjonshemmede over hele landet til feiring av 
mangfold og protest mot diskriminering på den 
internasjonale FN-dagen for funksjonshemmede 
3. desember.

Prosjektet startet i 2018, og har hatt en egen 
prosjektgruppe som har jobbet aktivt for felles 
markeringer. Det første året dreide arbeidet seg 
om å informere om hva FN-dagen er, hvorfor 
dagen er viktig for oss og få opp et engasjement 
i vår egen organisasjon. Vi samarbeidet også noe 
med andre organisasjoner, blant annet i NHFU og 
noen steder lokalt, og ved at Uloba var med på å 
promotere og sponse flere av aktivitetene.

I 2018 var det 10 år siden FN-konvensjonen for 
funksjonshemmede (CRPD) trådte i kraft og 5 år 
siden Norge skrev under på den, og vi valgte å 
gjøre 3. desember til en dag for feiring av CRPD. 
Prosjektgruppa laget gode ideer og tips til mar-
keringene, så det skulle bli så enkelt som mulig 
– terskelfritt – å slutte seg til markeringene. Det 
ble trykket opp egne postkort som ble sendt ut i 
hele landet og laget engasjerende materiell til å 
dele i sosiale medier. Vi valgte en snøkrystall som 
symbol for dagen – og for det unike, mangfoldige 
og sterke – og denne snøkrystallen vil vi se igjen i 
årene som kommer.

Aktiviteten ble stor, og resultatene lot ikke vente 
på seg! Leserbrev kom på trykk i en rekke lokala-
viser, det ble arrangert «bursdagsfeiringer» for 
CRPD, fakkeltog, skolebesøk, medlemsmøter og 
mye annet for å markere dagen. 

FN-dagen 2018 ble en god start på FN-dagen-
prosjektet. Vi sto samlet om felles innsats, vi 
prøvde ut nye former for aksjonisme, vi var synlige 
og fikk sagt tydelig ifra om at menneskerettighe-
tene må innfris for alle. I skrivende stund jobber 
vi med å planlegge 3. desember 2019, med flere, 
samkjørte og utadrettede markeringer, og mer 
samarbeid med andre organisasjoner.PSUKSESSOP SKRIFT!

• Vi laget et klart, felles budskap og 

engasjerende materiell 

• Vi sendte ut et eget ressurshefte, med 

tips, råd og inspirasjon og stort rom 

for valgfrihet og lokale tilpasninger 

• Terskelfri deltakelse – vi heiet på all 

slags aktivitet, både smått og stort 

• Markeringen av dagen ble koordinert 

sentralt og gjennomført lokalt
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handler ikke om å være snill, men om å følge loven. Vi skal gjøre FNs 

konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjons

evne (puh!) (CRPD) kjent og forstått.

Vi skal være tilstede der det fattes beslutninger som får 

konsekvenser for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi skal 

være en synlig og tydelig aktør som bidrar til at lover og rettigheter 

blir gjeldende i folks hverdag. Vi skal være både rådgiver, 

pådriver og vaktbikkje, når det trengs. Vi skal bidra aktivt til gode, 

inkluderende nærmiljøer for alle. Vi skal være tilgjengelige, synlige 

og tilstede med utadrettet arbeid i hele landet. 

Vi skal si i fra når det trengs! Vi skal reagere og være en tydelig 

stemme når noen diskrimineres og må sloss for å få sine rettigheter. 

Vi skal kaste flomlyset på de som diskriminerer, stenger ute og 

ignorerer loven. Vi skal oppfordre til å melde fra om diskriminering 

og urett og være aktive i kampen mot hatkriminalitet og hatprat 

både i den virkelige verden og i sosiale medier. Vi skal bruke egne 

erfaringer og kunnskap for å spre engasjement for våre saker.

Vi skal gjøre det synlig og tydelig hva samfunnet går glipp av når 

mennesker stenges ute. Vi skal ta i bruk aksjonsformer som gir oss 

den oppmerksomheten vi trenger for å få gjennomslag.  Vi skal 

oftere aksjonere samtidig i hele NHFfamilien. Når vi satser på likt 

blir vi så mye synligere. Vi skal prioritere mer utadretta aktiviteter. 

På FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, 3. desember, 

skal vi ha årlige markeringer i hele landet.

 

Mangfold og variasjon er en styrke – både for samfunnet og i vår 

egen organisasjon. De virkelig store gjennomslagene får vi når vi 

står sammen for felles sak, derfor skal invitere med oss flere andre 

organisasjoner og miljøer i arbeidet – og stille opp når andre trenger 

vårt engasjement og vår kunnskap. Alle skal være velkommen 

og finne tilbud hos oss. Vi skal åpne opp NHF-fellesskapet for 

flere og investere tid og krefter i å bygge en sterk VI-kultur i hele 

organisasjonen.

Å satse ungt skal være førende for oss tiden framover. Vi skal 

utforme konkret og helhetlig politikk for ungdom og unge voksne, 

vi skal påvirke morgendagens politikere, journalister, lærere, 

ledere, arkitekter m.fl. Vi skal gi vår egen ungdomsorganisasjon, 

NHFU, støtte og ressurser til å bygge seg opp som en slagkraftig 

organisasjon og vi skal bygge opp et nettverk og tilpasse aktiviteter 

og tilbud til de unge voksne (25 – 45) i NHF. 

For å nå målene våre trenger vi mange skolerte og engasjerte 

mennesker i organisasjonen. Aktive medlemmer, tillitsvalgte, 

ansatte og andre på laget skal få lære å bli gode formidlere i møte 

med ulike målgrupper og gjennom ulike kanaler. Det skal gis 

opplæring i moderne organisasjonsarbeid, mobilisering, aksjons 

og kampanjearbeid og innføring i NHFs historie, ideologi og 

samfunnsoppdrag. Vi skal lære av hverandre og være rause med å 

dele og overføre kunnskap! 

Vi skal være en pådriver for gode, fremtidsrettede løsninger. Vi skal 

utvikle ny politikk og modige forslag til utforming av  morgendagens 

rause og inkluderende samfunn, sammen med  andre ressurs-

personer og miljøer. Vi skal tenke nytt og fritt om hvordan vi 

kan få med oss flere støttespillere, nye former for organisering og 

hvordan vi skal være en organisasjon med plass til alle som stiller seg 

bak vårt samfunns oppdrag og vil være med i arbeidet for mangfold 

og likestilling. 
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i likestillings- og
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at mennesker diskrimineres, stenges ute og møter hindringer. 

Holdninger endres i møter mellom mennesker og vi skal lage 

møteplasser hvor folk får ny kunnskap, nye tanker og meninger.  

En møteplass kan være skolebesøk, cafedebatt, togtur med 

politikere, kurs, kongress, frokostmøte, fest, festival og mye annet! 
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med våre egne holdninger til hverandre og andre.

Vi skal fronte arbeidet for et mangfoldig samfunn hvor alle er like
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pådriver og vaktbikkje, når det trengs. Vi skal bidra aktivt til gode, 

inkluderende nærmiljøer for alle. Vi skal være tilgjengelige, synlige 

og tilstede med utadrettet arbeid i hele landet. 

Vi skal si i fra når det trengs! Vi skal reagere og være en tydelig 

stemme når noen diskrimineres og må sloss for å få sine rettigheter. 

Vi skal kaste flomlyset på de som diskriminerer, stenger ute og 

ignorerer loven. Vi skal oppfordre til å melde fra om diskriminering 

og urett og være aktive i kampen mot hatkriminalitet og hatprat 

både i den virkelige verden og i sosiale medier. Vi skal bruke egne 

erfaringer og kunnskap for å spre engasjement for våre saker.

Vi skal gjøre det synlig og tydelig hva samfunnet går glipp av når 

mennesker stenges ute. Vi skal ta i bruk aksjonsformer som gir oss 

den oppmerksomheten vi trenger for å få gjennomslag.  Vi skal 

oftere aksjonere samtidig i hele NHFfamilien. Når vi satser på likt 

blir vi så mye synligere. Vi skal prioritere mer utadretta aktiviteter. 

På FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, 3. desember, 

skal vi ha årlige markeringer i hele landet.

 

Mangfold og variasjon er en styrke – både for samfunnet og i vår 

egen organisasjon. De virkelig store gjennomslagene får vi når vi 

står sammen for felles sak, derfor skal invitere med oss flere andre 

organisasjoner og miljøer i arbeidet – og stille opp når andre trenger 

vårt engasjement og vår kunnskap. Alle skal være velkommen 

og finne tilbud hos oss. Vi skal åpne opp NHF-fellesskapet for 

flere og investere tid og krefter i å bygge en sterk VI-kultur i hele 

organisasjonen.

Å satse ungt skal være førende for oss tiden framover. Vi skal 

utforme konkret og helhetlig politikk for ungdom og unge voksne, 

vi skal påvirke morgendagens politikere, journalister, lærere, 

ledere, arkitekter m.fl. Vi skal gi vår egen ungdomsorganisasjon, 

NHFU, støtte og ressurser til å bygge seg opp som en slagkraftig 

organisasjon og vi skal bygge opp et nettverk og tilpasse aktiviteter 

og tilbud til de unge voksne (25 – 45) i NHF. 

For å nå målene våre trenger vi mange skolerte og engasjerte 

mennesker i organisasjonen. Aktive medlemmer, tillitsvalgte, 

ansatte og andre på laget skal få lære å bli gode formidlere i møte 

med ulike målgrupper og gjennom ulike kanaler. Det skal gis 

opplæring i moderne organisasjonsarbeid, mobilisering, aksjons 

og kampanjearbeid og innføring i NHFs historie, ideologi og 

samfunnsoppdrag. Vi skal lære av hverandre og være rause med å 

dele og overføre kunnskap! 

Vi skal være en pådriver for gode, fremtidsrettede løsninger. Vi skal 

utvikle ny politikk og modige forslag til utforming av  morgendagens 

rause og inkluderende samfunn, sammen med  andre ressurs-

personer og miljøer. Vi skal tenke nytt og fritt om hvordan vi 

kan få med oss flere støttespillere, nye former for organisering og 

hvordan vi skal være en organisasjon med plass til alle som stiller seg 

bak vårt samfunns oppdrag og vil være med i arbeidet for mangfold 

og likestilling. 

gÅ FORAN
i likestillings- og

rettighetsARbeidet 

Sammen om en ny tid

Vi skal

VÆRe der  
FOlk eR

Sammen om en ny tid

Vi skal

Si i FRA

Sammen om en ny tid

Vi skal

StÅ  
SAMMeN

Sammen om en ny tid

Vi skal

VÆRe  
SYNlige

Sammen om en ny tid

Vi skal

SAtSe  
Ungt

Sammen om en ny tid

Vi skal

StYRKe  
og StØtte  

HVeRANDre
Sammen om en ny tid

Vi skal

FORnYe Og  

FORAnKRe

Sammen om en ny tid

Vi skal

strategi NHF 
2017 - 2021

Sammen om en ny tid

endre  
holdninger

Vi skal

Ofte er negative holdninger, fordommer og uvitenhet årsak til 

at mennesker diskrimineres, stenges ute og møter hindringer. 

Holdninger endres i møter mellom mennesker og vi skal lage 

møteplasser hvor folk får ny kunnskap, nye tanker og meninger.  

En møteplass kan være skolebesøk, cafedebatt, togtur med 

politikere, kurs, kongress, frokostmøte, fest, festival og mye annet! 

Ta i bruk engasjementet og nettverket. Vi skal også jobbe bevisst 

med våre egne holdninger til hverandre og andre.

Vi skal fronte arbeidet for et mangfoldig samfunn hvor alle er like

stilte og kan delta. Våre erfaringer gjør at vi vet hva som fungerer og 

hva som diskriminerer, derfor skal vi vise vei. Funksjons hemmede 

skal sikres like muligheter gjennom rettigheter, ikke gjennom 

 veldedighet. Å f.eks. gjøre en butikk eller skole tilgjengelig for alle 

handler ikke om å være snill, men om å følge loven. Vi skal gjøre FNs 

konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjons

evne (puh!) (CRPD) kjent og forstått.

Vi skal være tilstede der det fattes beslutninger som får 

konsekvenser for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi skal 

være en synlig og tydelig aktør som bidrar til at lover og rettigheter 

blir gjeldende i folks hverdag. Vi skal være både rådgiver, 

pådriver og vaktbikkje, når det trengs. Vi skal bidra aktivt til gode, 

inkluderende nærmiljøer for alle. Vi skal være tilgjengelige, synlige 

og tilstede med utadrettet arbeid i hele landet. 

Vi skal si i fra når det trengs! Vi skal reagere og være en tydelig 
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stemme når noen diskrimineres og må sloss for å få sine rettigheter. 

Vi skal kaste flomlyset på de som diskriminerer, stenger ute og 

ignorerer loven. Vi skal oppfordre til å melde fra om diskriminering 

og urett og være aktive i kampen mot hatkriminalitet og hatprat 

både i den virkelige verden og i sosiale medier. Vi skal bruke egne 

erfaringer og kunnskap for å spre engasjement for våre saker.

Vi skal gjøre det synlig og tydelig hva samfunnet går glipp av når 

mennesker stenges ute. Vi skal ta i bruk aksjonsformer som gir oss 

den oppmerksomheten vi trenger for å få gjennomslag.  Vi skal 
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14 #sammenomennytid

Vi er en del av en  
mangfoldsbevegelse 
Når diskriminerte grupper organiserer seg og står 
sammen, skaper vi endring. Betydningen av å stå 
sammen for felles sak, så vi blant annet under hørin-
gen i FN. I denne landsmøteperioden har vi både gått 
inn for å fremme samarbeid med andre funksjonshem-
medes organisasjoner og med andre minoritetsmil-
jøer, for å gjøre det tydelig at vi er en del av en felles 
likestillingskamp og mangfoldsbevegelse. Vi deltar i 
Prideparaden og Stolthetsparaden og går i 1. mai og 
8. mars-tog, for bare å nevne noe. 



OPPLEVELSER

HANDIKAPNYTT  04/1828

FLÅTEFEST: Flåten til NHFU, Uloba og Unge 
funksjonshemmede festet seg fram gjennom et 
jublende folkehav i Pride-paraden . 

OPPLEVELSER

HANDIKAPNYTT  04/18 29

STOPP 
HAT

#sammenomennytid 15

Om Pride-deltakelsen i Handikapnytt nr 04/18.

Kampen mot hat og trakassering
De to siste årene har vi måttet fortsette å kjempe 
mot de tendensene vi så i forrige landsmøte-
periode – at funksjonshemmede, som andre 
minoriteter, i større grad enn før utsettes for hat 
og trakassering. Vi vet fra forskning at en av tre 
funksjonshemmede blir utsatt for dette. Vi ser det 
også rundt oss gjennom politisk retorikk, i kom-
mentarfelter og ute blant folk. Vinteren 2019 ble 
det flere medieoppslag om at et funksjonshemmet 
barn ble hetset i skiløypa. Senere samme år ble 
Amir Hashani, vår egen ungdomsaktivist, spyttet 
på og fortalt at han ikke burde leve. Vi reagerer og 
sier tydelig ifra når slike hendelser skjer. Vi støtter 
opp om de som blir utsatt for hat og trakassering. 
Amir valgte å anmelde hendelsen og stå fram i 
media, og fikk sterk støtte fra NHFU og Handikap-
forbundet.

Handikapforbundet er også engasjert i Stopp Hat-
prat-kampanjen. Kampanjesekretariatet er lokali-
sert i NHF Oslos kontorlokaler, og vi samarbeider 
tett. Stopp Hatprat jobber for menneskerettigheter 
og mot hatprat på nett og retter søkelyset mot alle 
samfunnsgrupper som er utsatt for hatprat. 

Faksimiler fra vartoslo.no og dagbladet.no
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møteplasser hvor folk får ny kunnskap, nye tanker og meninger.  
En møteplass kan være skolebesøk, cafedebatt, togtur med 
politikere, kurs, kongress, frokostmøte, fest, festival og mye annet! 
Ta i bruk engasjementet og nettverket. Vi skal også jobbe bevisst 
med våre egne holdninger til hverandre og andre.

Vi skal fronte arbeidet for et mangfoldig samfunn hvor alle er like
stilte og kan delta. Våre erfaringer gjør at vi vet hva som fungerer og 
hva som diskriminerer, derfor skal vi vise vei. Funksjons hemmede 
skal sikres like muligheter gjennom rettigheter, ikke gjennom 
 veldedighet. Å f.eks. gjøre en butikk eller skole tilgjengelig for alle 
handler ikke om å være snill, men om å følge loven. Vi skal gjøre FNs 
konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjons
evne (puh!) (CRPD) kjent og forstått.

Vi skal være tilstede der det fattes beslutninger som får 
konsekvenser for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi skal 
være en synlig og tydelig aktør som bidrar til at lover og rettigheter 
blir gjeldende i folks hverdag. Vi skal være både rådgiver, 
pådriver og vaktbikkje, når det trengs. Vi skal bidra aktivt til gode, 
inkluderende nærmiljøer for alle. Vi skal være tilgjengelige, synlige 
og tilstede med utadrettet arbeid i hele landet. 

Vi skal si i fra når det trengs! Vi skal reagere og være en tydelig 
stemme når noen diskrimineres og må sloss for å få sine rettigheter. 
Vi skal kaste flomlyset på de som diskriminerer, stenger ute og 
ignorerer loven. Vi skal oppfordre til å melde fra om diskriminering 
og urett og være aktive i kampen mot hatkriminalitet og hatprat 
både i den virkelige verden og i sosiale medier. Vi skal bruke egne 
erfaringer og kunnskap for å spre engasjement for våre saker.

Vi skal gjøre det synlig og tydelig hva samfunnet går glipp av når 
mennesker stenges ute. Vi skal ta i bruk aksjonsformer som gir oss 
den oppmerksomheten vi trenger for å få gjennomslag.  Vi skal 
oftere aksjonere samtidig i hele NHFfamilien. Når vi satser på likt 
blir vi så mye synligere. Vi skal prioritere mer utadretta aktiviteter. 
På FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, 3. desember, 
skal vi ha årlige markeringer i hele landet.
 

Mangfold og variasjon er en styrke – både for samfunnet og i vår 
egen organisasjon. De virkelig store gjennomslagene får vi når vi 
står sammen for felles sak, derfor skal invitere med oss flere andre 
organisasjoner og miljøer i arbeidet – og stille opp når andre trenger 
vårt engasjement og vår kunnskap. Alle skal være velkommen 
og finne tilbud hos oss. Vi skal åpne opp NHF-fellesskapet for 
flere og investere tid og krefter i å bygge en sterk VI-kultur i hele 
organisasjonen.

Å satse ungt skal være førende for oss tiden framover. Vi skal 
utforme konkret og helhetlig politikk for ungdom og unge voksne, 
vi skal påvirke morgendagens politikere, journalister, lærere, 
ledere, arkitekter m.fl. Vi skal gi vår egen ungdomsorganisasjon, 
NHFU, støtte og ressurser til å bygge seg opp som en slagkraftig 
organisasjon og vi skal bygge opp et nettverk og tilpasse aktiviteter 
og tilbud til de unge voksne (25 – 45) i NHF. 

For å nå målene våre trenger vi mange skolerte og engasjerte 
mennesker i organisasjonen. Aktive medlemmer, tillitsvalgte, 
ansatte og andre på laget skal få lære å bli gode formidlere i møte 
med ulike målgrupper og gjennom ulike kanaler. Det skal gis 
opplæring i moderne organisasjonsarbeid, mobilisering, aksjons 
og kampanjearbeid og innføring i NHFs historie, ideologi og 
samfunnsoppdrag. Vi skal lære av hverandre og være rause med å 
dele og overføre kunnskap! 

Vi skal være en pådriver for gode, fremtidsrettede løsninger. Vi skal 
utvikle ny politikk og modige forslag til utforming av  morgendagens 
rause og inkluderende samfunn, sammen med  andre ressurs-
personer og miljøer. Vi skal tenke nytt og fritt om hvordan vi 
kan få med oss flere støttespillere, nye former for organisering og 
hvordan vi skal være en organisasjon med plass til alle som stiller seg 
bak vårt samfunns oppdrag og vil være med i arbeidet for mangfold 
og likestilling. 
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DEL 1 - LIKESTILLINGSKAMP OG RETTIGHETSARBEID

#sammenomennytid

OMFATTENDE ARBEID FOR 
DET UNIVERSELT UTFORMEDE 
SAMFUNNET
Trapper, fortauskanter, terskler, smale dører og mangel på heiser, hindrer funksjonshemmede 
fra å være aktive deltakere i samfunnet. Først når all samfunnsplanlegging og design bygger 
på prinsippet om universell utforming nærmer vi oss målet om et samfunn der alle kan delta. 
Universell utforming er en av Handikapforbundets viktigste fanesaker, som det jobbes iherdig 
med på mange nivåer og over hele landet. Vi har et stort antall ressurspersoner som fronter 
universell utforming og jobber for at alle skal ha lik tilgang til å delta og bidra i samfunnet. Vi 
leverer politiske innspill, gir råd om løsninger, holder foredrag og kurs, er på befaringer og 
mye mer. Vi vinner fram med mye, men møter også motstand.

Framskritt og tilbakeslag
De siste årene har vi både sett at 
holdningene til universell utforming 
har blitt stadig mer positive, samtidig 
som sterke krefter jobber for å svek-
ke kravene til tilgjengelighet i eksiste-
rende regelverk. Undersøkelser viser 
at mange kommuner og aktører i 
byggenæringen har blitt mer positive 
til universell utforming og ser verdien 
av å legge dette prinsippet til grunn 
i plan- og byggeprosjekter. På den 
andre siden ser vi også eksempler på 
at forståelsen for universell utforming 
som prinsipp i all samfunnsplanleg-
ging er på vikende front. Begrepet 
universell utforming blir altfor ofte 
brukt om tilretteleggingstiltak for 
funksjonshemmede. Denne dreinin-
gen strider mot likestillingstanken og 
gir grunn til bekymring.

Vi fikk et stort tilbakeslag like etter 
forrige landsmøte, da regjeringen, 
stikk i strid med våre og andres 
kraftige advarsler, vedtok TEK 17, 
forskriften til plan- og bygningsloven. 
I TEK 17 var kravene til tilgjengelighet 
i boliger redusert og vi måtte innse 
at kampen om snusirkelen var tapt. 
Vi tapte denne saken, men ikke uten 

kamp. Gjennom hardt arbeid over 
mange år, beviste vi at vi har både 
kampvilje og slagkraft og er rustet til 
å ta en omkamp om nødvendig.

Tilgjengelige bygg…  
- nytt hefte og julehilsen
Heftet Tilgjengelige bygg og uteom-
råder er et av våre viktigste verktøy 
innen universell utforming. Heftet 
inneholder eksempler på og beskri-
velser av hvordan planløsninger og 
utforming av bygg og uteområder 
kan gjøres universelt utformet. Etter 
TEK 17 var det behov for å oppdatere 
heftet, og høsten 2017 lanserte vi det 
i ny drakt og med oppdatert innhold. 
Selv om TEK 17 har et endret regel-
verk, rokker ikke vi ved våre krav. 

Den nye versjonen av Tilgjenge-
lige bygg og uteområder ble svært 
populært og etterspurt. Vi fikk vist at 
vi vet hva som fungerer og kan bidra 
med løsninger. Heftet ble blant annet 
sendt som julegave til alle landets 
kommuner, sammen med et hyggelig 
julekort. Vi fikk mange tilbakemel-
dinger som viste at heftet ble godt 
mottatt og ville bli tatt i bruk.
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Heftet vårt «Tilgjengelige bygg og uteområder».
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Funksjonshemmedes rettigheter har blitt satt mer 
og mer på dagsorden de siste ti årene. I 2008 fikk 
Norge Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, som 
slår fast at funksjonshemmede har like rettigheter til 
samfunnsdeltakelse som andre borgere.

NTNU tilbyr egen tilrettelegging for studenter 
som har en bevegelseshemning, blant annet tilrette-
legging av eksamen, notathjelp og en tilrettelagt 
lesesalsplass. Det gjør at Lennart Sølsnes Røsten kan 
studere.

Et godt inntrykk av Dragvoll
Lennart er 26 år, og studerer psykologi på Dragvoll. 
Han har en sterk grad av cerebral parese i hender og 
føtter, som gjør at han er helt avhengig av rullestol i 
hverdagen. Han er også nødt til å ha assistanse til alle 
fysiske gjøremål.

– Nå er ikke jeg så veldig mye rundt omkring på 
campus, men mitt inntrykk er at det er godt tilrette-
lagt for at vi med funksjonshemming skal komme oss 
rundt, sier han.

Lennart tilbringer omtrent fire timer på Dragvoll 
hver dag når han studerer. Da bruker han mest tid på 
det han kaller «kontoret» - et rom han har fått tildelt 
av skolen som han bruker som lesesal. Her har han 
en egen pc som han selv klarer og bruke. Viktigst av 
alt får han den roen og stillheten han trenger for å 
studere til eksamen.

– Jeg var med i en kollokviegruppe tidligere, og 

Kommer seg ikke fram 
til helsesøsters kontor
Handikappede testet rullestolvennligheten ved Dragvoll 
og Gløshaugen, og resultatet var varierende.
TEKST: Lisa Botterli Flostrand |  FOTO: Lisa Botterli Flostrand

likte godt at det var enklere å være sosial. Det virket 
som et veldig inkluderende miljø her, sier Lennart.

Dessverre fikk han ikke så mye ut av det faglige, 
og valgte å gå ut av gruppen og heller få hjelp av en 
faglig mentor.

Lennart har ved tidligere eksamener fått tatt disse 
muntlig, da han trenger assistanse til å skrive. Men 
når han nå skal ta eksamen i «psykiske lidelser», må 
han ta denne skriftlig. Han har tatt denne eksamenen  
tre ganger tidligere, men strøket hver gang.

– Jeg føler jeg presterer mye bedre muntlig enn 
skriftlig. Jeg sliter mye med dette faget, men jeg gir 
ikke opp av den grunn, sier han.

Fikk livet snudd på hodet
André Krogstad sitter i styret til Norges Handikap-
forbund og er styremedlem i Norges Handikap-
forbund Ungdom i Trøndelag. I 2011 ble livet hans 
snudd på hodet, da han plutselig falt i koma etter å 
ha vært syk i nesten et år. Legene oppdaget da en 
hjernesykdom som ga betennelse i blodårene og 
blodåreveggene i hjernen.

– Jeg lå i koma i seks-syv dager, og legene sa det 
var rundt 15 prosent sjanse at jeg kom til å overleve. 
Da jeg våknet var jeg lam i hele kroppen, jeg var 
blind og kunne ikke snakke. Jeg husket heller ingen-
ting, det eneste jeg klarte å huske var hvem mamma 
og pappa var, forteller han.

André fikk sakte men sikkert tilbake hukommelsen, 

men han måtte starte helt på nytt. Han måtte lære å 
gå, snakke, bruke bestikk – alt han kunne før var nå 
borte. For et års tid siden tok han i bruk rullestol, 
og beskriver den som det beste hjelpemiddelet han 
har hatt noen gang. Han har fremdeles betennelsen i 
hjernen, og føttene hans svikter nå mer og mer.

– Nå kommer jeg meg mer rundt. Det ble en helt 
ny hverdag, sier han.

En prøvetur på Gløshaugen
André har ikke vært student på Gløshaugen selv, og 
er helt ny i bygget. En liten prøvetur for å se hvor 
godt tilrettelagt Gløshaugen er for rullestolbrukere er 
på sin plass. Fra kantina i Realfagsbygget og i retning 
Stripa går det fint å komme seg. Det er ingen dør-
stokker, dørene er brede og har åpnere som fungerer, 
og det er rampe ved siden av trappa. Vi går inn på 
Stripa, og får et overblikk over Kafe Hangaren.

– Her går det fint for meg å komme meg rundt. 
Det er rampe helt ned og god plass, sier André.

Vi fortsetter innover Stripa, og bestemmer oss for 
å ta en titt på et av auditoriene. André åpner døra 
til S4, det er ingen døråpner så her må han bruke 
makt. Han ler litt når han kommer inn og ser hvor 
trangt det er.

– «De slankes auditorium». Her var det ikke akkurat 
mye plass, forteller han og smiler.

Øverst i auditoriet er det satt av plass til funk-
sjons hemmede. Det er langt ned til tavlen, og det ser 

ikke André på som positivt. Det vil være vanskelig å 
få kontakt med foreleser, mener han. Her er det også 
et bord som kan heves og senkes, i hvert fall i teorien.

– Tanken var god, men det hjelper lite når det 
ikke funker, sier André og prøver å justere bordet 
høyt nok til at han kan plassere knærne under. Det 
går ikke.

«Sånne som deg»
André nærmer seg nå enden av Stripa. Her er det en 
trapp på under én meter, men det står en heis like ved 
som det er meningen at rullestolbrukere skal benytte. 
Han må bruke veldig mye kraft for å få opp døra, 
men han kommer seg inn og opp den lille meteren.

– Dette var veldig tungvint da, men det går jo, 
sier han.

På veggen henger det et skilt som viser til 
helsesøsters kontor i andre etasje, men her stopper 
det opp. Det viser seg å bare være en trapp opp til  
andre etasje, ingen heis eller rampe. Heller ikke  
appen Maze map har noe godt forslag til hvordan 
André kan ta seg fram til helsesøsters kontor.

– Hadde det bare vært bedre skilting her, så hadde 
mye vært løst. Det gjelder også i heisene, utdyper han.

Situasjoner som dette møter han støtt og stadig, 
også når han skal ut på byen. André forteller om en 
hendelse på et utested i Midtbyen. Etter å ha spist og 
drukket måtte han på do, men fant ikke handikap-
toalett. Da han henvendte seg til baren for å spørre 
hvor han kunne gå på do, fikk han et lite fint svar.

– Vi har ikke toaletter for sånne som deg, svarte 
de. Da ble jeg skikkelig provosert, sier André.

Vil gi folk mer kunnskap
Kampen om full likestilling for funksjonshemmede er 
ikke vunnet enda, men arbeidet til Norges handikap-
forbund går stadig framover. Både diskriminerende 
holdninger og fysiske hindringer omfattes av loven, 
og handikapforbundene arbeider kontinuerlig med å 
sikre bedre tilgjengelighet, og gi folk mer kunnskap.

Andrés dom både når det gjelder Gløshaugen og 
samfunnet generelt er at det ofte er tilrettelagt, men 
at det ikke er godt nok.

– Det er ofte veldig små ting som skal til. Som en 
rampe, bedre skilting og så videre. Det er rart at noe 
så enkelt kan vise seg å være så vanskelig å få til i 
enkelte tilfeller, forteller han. UD
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Sammen om en ny tid

endre  

holdninger
Vi skal

Ofte er negative holdninger, fordommer og uvitenhet årsak til 

at mennesker diskrimineres, stenges ute og møter hindringer. 

Holdninger endres i møter mellom mennesker og vi skal lage 

møteplasser hvor folk får ny kunnskap, nye tanker og meninger.  

En møteplass kan være skolebesøk, cafedebatt, to
gtur med 

politikere, kurs, kongress, frokostmøte, fest, festival og mye annet! 

Ta i bruk engasjementet og nettverket. Vi skal også jobbe bevisst 

med våre egne holdninger til h
verandre og andre.

Vi skal fronte arbeidet for et mangfoldig samfunn hvor alle er like

stilte og kan delta. Våre erfaringer gjør at vi vet hva som fungerer og 

hva som diskriminerer, derfor skal vi vise vei. Funksjons hemmede 

skal sikres like muligheter gjennom rettigheter, ikke gjennom 

 veldedighet. Å f.eks. gjøre en butikk eller skole tilgjengelig for alle 

handler ikke om å være snill, m
en om å følge loven. Vi skal gjøre FNs 

konvensjon om rettigheter til m
ennesker med nedsatt funksjons

evne (puh!) (CRPD) kjent og forstått.

Vi skal være tilstede der det fattes beslutninger som får 

konsekvenser for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi skal 

være en synlig og tydelig aktør som bidrar til a
t lover og rettigheter 

blir gjeldende i folks hverdag. Vi skal være både rådgiver, 

pådriver og vaktbikkje, når det trengs. Vi skal bidra aktivt til g
ode, 

inkluderende nærmiljøer for alle. Vi skal være tilgjengelige, synlige 

og tilstede med utadrettet arbeid i hele landet. 

Vi skal si i fra når det trengs! Vi skal reagere og være en tydelig 

stemme når noen diskrimineres og må sloss for å få sine rettigheter. 

Vi skal kaste flomlyset på de som diskriminerer, stenger ute og 

ignorerer loven. Vi skal oppfordre til å melde fra om diskriminering 

og urett og være aktive i kampen mot hatkriminalitet og hatprat 

både i den virkelige verden og i sosiale medier. Vi skal bruke egne 

erfaringer og kunnskap for å spre engasjement for våre saker.

Vi skal gjøre det synlig og tydelig hva samfunnet går glipp av når 

mennesker stenges ute. Vi skal ta i bruk aksjonsformer som gir oss 

den oppmerksomheten vi trenger for å få gjennomslag.  Vi skal 

oftere aksjonere samtidig i hele NHFfamilien. Når vi satser på likt 

blir vi så mye synligere. Vi skal prioritere mer utadretta aktiviteter. 

På FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, 3. desember, 

skal vi ha årlige markeringer i hele landet.

 

Mangfold og variasjon er en styrke – både for samfunnet og i vår 

egen organisasjon. De virkelig store gjennomslagene får vi når vi 

står sammen for felles sak, derfor skal invitere med oss flere andre 

organisasjoner og miljøer i arbeidet – og stille opp når andre trenger 

vårt engasjement og vår kunnskap. Alle skal være velkommen 

og finne tilbud hos oss. Vi skal åpne opp NHF-fellesskapet for 

flere og investere tid og krefter i å bygge en sterk VI-kultur i hele 

organisasjonen.

Å satse ungt skal være førende for oss tiden framover. Vi skal 

utforme konkret og helhetlig politikk for ungdom og unge voksne, 

vi skal påvirke morgendagens politikere, journalister, lærere, 

ledere, arkitekter m.fl. Vi skal gi vår egen ungdomsorganisasjon, 

NHFU, støtte og ressurser til å
 bygge seg opp som en slagkraftig 

organisasjon og vi skal bygge opp et nettverk og tilpasse aktiviteter 

og tilbud til de unge voksne (25 – 45) i NHF. 

For å nå målene våre trenger vi mange skolerte og engasjerte 

mennesker i organisasjonen. Aktive medlemmer, tillit
svalgte, 

ansatte og andre på laget skal få lære å bli gode formidlere i møte 

med ulike målgrupper og gjennom ulike kanaler. Det skal gis 

opplæring i moderne organisasjonsarbeid, mobilisering, aksjons 

og kampanjearbeid og innføring i NHFs historie, ideologi og 

samfunnsoppdrag. Vi skal lære av hverandre og være rause med å 

dele og overføre kunnskap! 

Vi skal være en pådriver for gode, fremtidsrettede løsninger. Vi skal 

utvikle ny politikk og modige forslag til utforming av  morgendagens 

rause og inkluderende samfunn, sammen med  andre ressurs-

personer og miljøer. Vi skal tenke nytt og fritt om hvordan vi 

kan få med oss flere støttespillere, nye former for organisering og 

hvordan vi skal være en organisasjon med plass til alle som stiller seg 

bak vårt samfunns oppdrag og vil være med i arbeidet for mangfold 

og likestilling. 

gÅ FORAN

i likestillings- og

rettighetsARbeidet 
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Endrede boliglånskriterier  
– et angrep mot universell utforming

Senhøsten 2018 gikk regjeringen inn for å endre kriteriene for lån 
fra Husbanken. Forslaget dreide seg blant annet om å svekke 
kravene til universell utforming og livsløpsboligen. Livsløpsboligen 
ble lansert nettopp av Handikapforbundet, fordi vi ville skape 
forståelse for at tilgjengelighet i boliger gagner oss alle og ikke er 
tiltak for funksjonshemmede spesielt. Blant endringsforslagene fra 
regjeringen fant vi nå forslag om å fjerne universell utforming fra 
formålsbestemmelsen i grunnlånet og å endre Livsløpsboligen fra 
en bolig for alle til en boligkategori for eldre og funksjonshemmede. 
Forslaget ble enda et eksempel på at kriteriene for universell 
utforming blir satt under press. I høringssvaret vårt sa vi tydelig ifra 
om at vi ikke kan akseptere disse endringene.

Faksimile fra "Under dusken"
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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
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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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INGEN ADGANG: Bukker med skilt 

som viser at det er adgang forbudt for 

rullestolbrukere, ble satt ut flere steder 

under Arendalsuka.
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Tilgjengelighetsgerilja  
under Arendalsuka og Oslo kulturnatt 

Tilgjengelighetsgeriljaen på 
Arendalsuka skapte massiv 
oppmerksomhet rundt den 

manglende tilgjengeligheten 
på arrangementene.

Begrepet og aksjonsformen Tilgjengelighetsgerilja – 
først brukt av NHFU under lenkeaksjonene i protest 
mot utilgjengelig trikker i Oslo på 90-tallet – har fått 
nytt liv og fikk fotfeste under Arendalsuka i 2018.

Arendalsuka sies å være Norges viktigste demokra-
tiske møteplass, men vi har lenge reagert på den 
dårlige tilgjengeligheten i lokalene der arrangemen-
tene holdes. En enkel forhåndssjekk av tilgjengelig-
heten viste at funksjonshemmede bare hadde tilgang 
til under halvparten av arrangementene. Dermed var 
Tilgjengelighetsgeriljaen i gang – for å synliggjøre at 
tilgjengelighet og deltakelse er en menneskerett. Det 
ble mobilisert til aksjoner utenfor dårlig tilgjengelige 
lokaler, med synlige sperrer og mye folk. Spesielt 
vakte det protester da det ble oppdaget at det var 
nær sagt umulig å komme seg om bord i NRK-båten. 
Og aksjonene fikk konsekvenser. Nå har det kommet 
nye krav til tilgjengelighet på Arendalsuka.

Inspirert av aksjonene under Arendalsuka i 2018, 
inviterte NHF Oslo til tilgjengelighetsgerilja under 
Oslo kulturnatt 14. september samme år. Stuntet ble 
en stor suksess, med rekordoppmøte på 60 aksjo-
nister og med samarbeid på tvers av organisasjoner, 
nye medlemmer og aksjonsrettet aktivitet. I etterkant 
førte aksjonen til tett samarbeid med Oslo kommune 
om bedre tilgjengelighet under påfølgende arrange-
menter.

Tilgjengelighetsgerilja har vært et viktig metodisk 
grep, som skaper synlighet og gir gjennomslag. Når 

vi aksjonerer på denne måten, er vi tilstede der folk 
er – på demokratiske møteplasser og i kulturlivet. Vi 
er synlige i bybildet og i media og sier tydelig ifra om 
at deltakelse er en menneskerett. Slik bidrar vi til å 
endre holdninger og skape en ny, likestilt og mang-
foldig offentlighet. Gjennom tilgjengelighetsgeriljaen 
er vi modige og legger grunnlag for morgendagens 
politikk.

SUKSESSOPPSKRIFT!
• Deltakelse etter hop on/hop  

off-prinsippet, uten påmelding, gjør  

det enkelt og uforpliktende å være med 

• Aksjonsformen inviterer til å være rebell 

og gjøre opprør mot urettferdighet 

• Vi vekker oppsikt og er synlige 

• Når vi er mange ute samtidig, får vi 

medias oppmerksomhet 

• Vi får sagt tydelig ifra om at problemet  

og ansvaret ligger hos de som  

diskriminerer



Sammen om en ny tid

endre  

holdninger
Vi skal

Ofte er negative holdninger, fordommer og uvitenhet årsak til 

at mennesker diskrimineres, stenges ute og møter hindringer. 

Holdninger endres i møter mellom mennesker og vi skal lage 

møteplasser hvor folk får ny kunnskap, nye tanker og meninger.  

En møteplass kan være skolebesøk, cafedebatt, togtur med 

politikere, kurs, kongress, frokostmøte, fest, festival og mye annet! 

Ta i bruk engasjementet og nettverket. Vi skal også jobbe bevisst 

med våre egne holdninger til hverandre og andre.

Vi skal fronte arbeidet for et mangfoldig samfunn hvor alle er like

stilte og kan delta. Våre erfaringer gjør at vi vet hva som fungerer og 

hva som diskriminerer, derfor skal vi vise vei. Funksjons hemmede 

skal sikres like muligheter gjennom rettigheter, ikke gjennom 

 veldedighet. Å f.eks. gjøre en butikk eller skole tilgjengelig for alle 

handler ikke om å være snill, men om å følge loven. Vi skal gjøre FNs 

konvensjon om rettigheter til m
ennesker med nedsatt funksjons

evne (puh!) (CRPD) kjent og forstått.

Vi skal være tilstede der det fattes beslutninger som får 

konsekvenser for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi skal 

være en synlig og tydelig aktør som bidrar til at lover og rettigheter 

blir gjeldende i folks hverdag. Vi skal være både rådgiver, 

pådriver og vaktbikkje, når det trengs. Vi skal bidra aktivt til g
ode, 

inkluderende nærmiljøer for alle. Vi skal være tilgjengelige, synlige 

og tilstede med utadrettet arbeid i hele landet. 

Vi skal si i fra når det trengs! Vi skal reagere og være en tydelig 

stemme når noen diskrimineres og må sloss for å få sine rettigheter. 

Vi skal kaste flomlyset på de som diskriminerer, stenger ute og 

ignorerer loven. Vi skal oppfordre til å melde fra om diskriminering 

og urett og være aktive i kampen mot hatkriminalitet og hatprat 

både i den virkelige verden og i sosiale medier. Vi skal bruke egne 

erfaringer og kunnskap for å spre engasjement for våre saker.

Vi skal gjøre det synlig og tydelig hva samfunnet går glipp av når 

mennesker stenges ute. Vi skal ta i bruk aksjonsformer som gir oss 

den oppmerksomheten vi trenger for å få gjennomslag.  Vi skal 

oftere aksjonere samtidig i hele NHFfamilien. Når vi satser på likt 

blir vi så mye synligere. Vi skal prioritere mer utadretta aktiviteter. 

På FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, 3. desember, 

skal vi ha årlige markeringer i hele landet.

 

Mangfold og variasjon er en styrke – både for samfunnet og i vår 

egen organisasjon. De virkelig store gjennomslagene får vi når vi 

står sammen for felles sak, derfor skal invitere med oss flere andre 

organisasjoner og miljøer i arbeidet – og stille opp når andre trenger 

vårt engasjement og vår kunnskap. Alle skal være velkommen 

og finne tilbud hos oss. Vi skal åpne opp NHF-fellesskapet for 

flere og investere tid og krefter i å bygge en sterk VI-kultur i hele 

organisasjonen.

Å satse ungt skal være førende for oss tiden framover. Vi skal 

utforme konkret og helhetlig politikk for ungdom og unge voksne, 

vi skal påvirke morgendagens politikere, journalister, lærere, 

ledere, arkitekter m.fl. Vi skal gi vår egen ungdomsorganisasjon, 

NHFU, støtte og ressurser til å bygge seg opp som en slagkraftig 

organisasjon og vi skal bygge opp et nettverk og tilpasse aktiviteter 

og tilbud til de unge voksne (25 – 45) i NHF. 

For å nå målene våre trenger vi mange skolerte og engasjerte 

mennesker i organisasjonen. Aktive medlemmer, tillits
valgte, 

ansatte og andre på laget skal få lære å bli gode formidlere i møte 

med ulike målgrupper og gjennom ulike kanaler. Det skal gis 

opplæring i moderne organisasjonsarbeid, mobilisering, aksjons 

og kampanjearbeid og innføring i NHFs historie, ideologi og 

samfunnsoppdrag. Vi skal lære av hverandre og være rause med å 

dele og overføre kunnskap! 

Vi skal være en pådriver for gode, fremtidsrettede løsninger. Vi skal 

utvikle ny politikk og modige forslag til utforming av  morgendagens 

rause og inkluderende samfunn, sammen med  andre ressurs-

personer og miljøer. Vi skal tenke nytt og fritt om hvordan vi 

kan få med oss flere støttespillere, nye former for organisering og 

hvordan vi skal være en organisasjon med plass til alle som stiller seg 

bak vårt samfunns oppdrag og vil være med i arbeidet for mangfold 

og likestilling. 

gÅ FORAN

i likestillings- og

rettighetsARbeidet 
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Universell utformingskamp landet rundt

Arbeidet for universell utforming foregår over hele landet. Regionene fungerer som kraftsentre, som knytter  
folk sammen, bidrar med kunnskap og motiverer til innsats. Innsatsen for universell utforming av butikker, 

kjøpesentre, skoler, kulturhus, biblioteker, kirker, legekontorer, helsesentre, turområder, rådhus, boligprosjekter 
og innen transport, er rett og slett formidabel. De kommunale rådene for funksjonshemmede er viktige 

påvirkningsarenaer for endringsarbeid fra dag til dag. Vi markerer oss også gjennom  
aksjoner og i møter med kulturarrangører, næringsliv, byggherrer og mange andre.

Tilgjengelighetsaksjon under Kongsberg Jazzfestival
For et par år siden ble Kongsberg Jazzfestival anmeldt til Likestillings- og 
diskrimineringsombudet av to besøkende i rullestol. De to fikk beskjed av 
arrangørene om å sette seg på HC-tribunen, gen var svært dårlig plassert, 
eller forlate området. Ombudet konkluderte med at det som skjedde ikke 
var å anse som diskriminering, på grunn av sikkerhetshensyn. Saken 
ble anket, men Likestillings- og diskrimineringsnemda kom til samme 
konklusjon. I 2018 dro tilgjengelighetsutvalget i Oslofjord Vest i samlet 
tropp på festivalen for å sjekke om forholdene var blitt bedre. HC-
tribunen var denne gangen plassert midt på torget med enkel tilgang til 
HC-toalett, men besøkende i rullestol fikk fremdeles ikke velge hvor de 
ville oppholde. HC-tribunen var dessuten forbeholdt rullestolbrukere. 
Kongsbergjazz strøk nok en gang på oppgaven med å lage en 
inkluderende festival.

Faksimile fra Grenseløst 03/18

80 millioner til universell utforming 
i Oslo-budsjettet

I Oslo kunne Handikapforbundet mot slutten av 2018 
feire et budsjettvedtak om å bevilge 80 millioner kroner til 
universell utforming, både på skoler og andre kommunale 
bygninger og anlegg. Beløpet var 50 millioner kroner høyere 
enn det opprinnelige forslaget fra byrådet. Suksessfaktoren 
for dette viktige gjennomslaget var at våre folk i Oslo var 
hyppig til stede der politikerne møttes, og var utholdende 
og terpet på budskapet om universell utforming gjennom 
mange år. Vi fikk gode tilbakemeldinger på innsatsen 
fra politikere i nøkkelposisjoner, som også bekreftet at 
budsjettøkningen var vår fortjeneste:

– I mange år har Handikapforbundet satt søkelyset på 
konkrete mangler i tilgjengeligheten, både på skolene og 
i kollektivtrafikken. Samtidig har organisasjonen vist seg 
som en god samarbeidspartner gjennom å komme med 
konkrete og faglig funderte forslag til løsninger. (Frode 
Jacobsen, leder av finanskomiteen i Oslo bystyre)

– Handikapforbundet klarer å formidle dette på en måte 
som gjør at folk forstår hva som er problemet. Da blir det 
også lettere å finne penger til løsningene. Ikke minst har 
organisasjonen mange flinke og engasjerte ungdommer 
som blir lyttet til. (Varaordfører Kamzy Gunaratnam) 

16 

- Kongsberg Jazzfestival

Bakgrunnen for å undersøke nettopp denne festivalen 
under konsert på Kirketorget, var en sak fra et par år 
tilbake på samme sted, hvor to av våre medlemmer som 
benyttet rullestol, ble bedt om å sette seg på HC tribunen 
(som den gang var plassert på kirkegården) ellers måtte 
de forlate området. Saken ble meldt inn til Likestillings- 
og Diskriminerings- ombudet (LDO) og deretter 
anket til Likestillings- og Diskrimineringsnemda 
som den gang skulle avgjøre om dette var å anse som 
diskriminering av rullestolbrukere. Nemda fant da at det 
ikke var å anse som diskriminering av sikkerhetshensyn. 
Hendelsen og avgjørelsen hos nemda opplevdes som 
svært urettferdig, både for dem det gjaldt i denne saken, 
og for andre rullestolbrukere som liker å være på festival 
for å henge med venner som ikke sitter i rullestol og ikke 

bare sitte alene på en HC tribune og se på en konsert 
isolert.

La oss slå fast med en gang: Den fysiske 
tilretteleggingen for rullestolbrukere var meget bra 
på Kirketorget under årets Jazzfestival. Stor og vel 
plassert HC tribune (midt på torget) med tilgang til 
stort HC toalett, er en forutsetning for at noen kan 
delta på en slik konsert, så dette skal arrangøren ha 
ros for. Tilretteleggingen for bevegelseshemmede som 
ikke benyttet rullestol derimot, var det verre med. HC 
tribunen var kun for rullestolbrukere. 

Vi ankom festivalområdet tidlig og i god tid før første 
konsert denne kvelden. Nils Bjørnar Ødelien var en av 
de som var med oss denne kvelden og han beskriver 
kvelden slik: 

Denne sommeren sjekket vi tilgjengeligheten på Kirketorget under Kongsberg Jazzfestival. Det 
var Bel Canto og selveste A-HA som entret scenen denne kvelden. Vår undersøkelse var todelt: 

Den gikk både ut på å undersøke den fysiske tilretteleggingen for bevegelseshemmede og 
arrangørens holdninger til rullestolbrukere ved denne festivalen. 

Kongsberg Jazzfestival under lupen 

Tekst og foto: Anna-Lisbeth Mikalsen 

Anne Halbeck, Nils Bjørnar Ødelien, Silje 
Ludviksen (og assistent), Birgitte Holmsen, 
Ole Kristiansen, Kristian Sommerseth, Sonja 
Sandbakk og Arnfinn Solberg undersøkte 
tilgjengeligheten ved Kongsberg Jazzfestival. 
Bilde til venstre: Utsikten fra HC tribunen. 
Bilde til høyre: Det ble antydning til dramatikk, 
da Solberg ble bedt om å kjøre opp på HC 
tribunen, eller forlate Kirketorget.
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Heis i Heim Rådhus 
I Trøndelag har det blitt jobbet hardt for at lokaldemo-
kratiet skal være tilgjengelig for alle. Nye Heim kommune 
skal bruke tidligere Hemne kommunes rådhus, men 
bygget manglet blant annet heis. De politiske møtene ble 
lenge gjennomført andre steder, men da det så ut som 
om kommunen kom til å flytte inn rådhuset uten heis, 
skapte det massive reaksjoner. Dermed fikk man presset 
fram et vedtak om å bygge en heis som skal stå ferdig til 
valget 2019.

#sammenomennytid

Seier for tilgjengeligheten på Akershus slott

Faksimile fra forsvaretsforum.no og handikpanytt.no

I januar 2018 ble vi gjort kjent med at det var plan-
lagt tilgjengelighetstiltak på Akershus slott som 
skulle sikre tilgang til regjeringens representasjons-
lokaler, slottskirken og langkjelleren med krypten. 
Den planlagte løsningen ville medføre at funksjons-
hemmede måtte gå inn en B-inngang. Dette kunne 
vi ikke akseptere, og vi tok kontakt med Klima- og 
miljøverndepartementet. 

Sammen med FFO sendte vi også felles brev til 
Forsvarsministeren, Likestillingsministeren og Klima- 
og miljøvernministeren og påpekte viktigheten av at 
funksjonshemmede skal kunne komme inn samme 
inngang som alle andre på en likestilt og likeverdig 

måte. Forsvarsbygg fikk beskjed om å starte pro-
sessen på nytt og sørge for en likeverdig og felles 
inngang til representasjonslokalene – og en løsning 
som både funksjonshemmedes organisasjoner og 
de konservative verneorganisasjonene var fornøyde 
med. Etter en grundig prosess der vi hele tiden ble 
hørt, kom man fram til en ordning som sikrer en 
likestilt og likeverdig tilgang. I mars 2018 ga Riks-
antikvaren endelig de nødvendige dispensasjoner 
for de løsningene som ble foreslått. Nå gjenstår det 
bare at forsvarsdepartementet gir endelig godkjen-
ning og bevilger midler til tiltakene, så det blir mulig å 
rulle inn til representasjonsmiddager og i slottskirken.
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endre  holdninger

Vi skal
Ofte er negative holdninger, fordommer og uvitenhet årsak til 

at mennesker diskrimineres, stenges ute og møter hindringer. 

Holdninger endres i møter mellom mennesker og vi skal lage 

møteplasser hvor folk får ny kunnskap, nye tanker og meninger.  

En møteplass kan være skolebesøk, cafedebatt, togtur med 

politikere, kurs, kongress, frokostmøte, fest, festival og mye annet! 

Ta i bruk engasjementet og nettverket. Vi skal også jobbe bevisst 

med våre egne holdninger til hverandre og andre.

Vi skal fronte arbeidet for et mangfoldig samfunn hvor alle er like

stilte og kan delta. Våre erfaringer gjør at vi vet hva som fungerer og 

hva som diskriminerer, derfor skal vi vise vei. Funksjons hemmede 

skal sikres like muligheter gjennom rettigheter, ikke gjennom 

 veldedighet. Å f.eks. gjøre en butikk eller skole tilgjengelig for alle 

handler ikke om å være snill, men om å følge loven. Vi skal gjøre FNs 

konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjons

evne (puh!) (CRPD) kjent og forstått.
Vi skal være tilstede der det fattes beslutninger som får 

konsekvenser for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi skal 

være en synlig og tydelig aktør som bidrar til at lover og rettigheter 

blir gjeldende i folks hverdag. Vi skal være både rådgiver, 

pådriver og vaktbikkje, når det trengs. Vi skal bidra aktivt til gode, 

inkluderende nærmiljøer for alle. Vi skal være tilgjengelige, synlige 

og tilstede med utadrettet arbeid i hele landet. 

Vi skal si i fra når det trengs! Vi skal reagere og være en tydelig 

stemme når noen diskrimineres og må sloss for å få sine rettigheter. 

Vi skal kaste flomlyset på de som diskriminerer, stenger ute og 

ignorerer loven. Vi skal oppfordre til å melde fra om diskriminering 

og urett og være aktive i kampen mot hatkriminalitet og hatprat 

både i den virkelige verden og i sosiale medier. Vi skal bruke egne 

erfaringer og kunnskap for å spre engasjement for våre saker.

Vi skal gjøre det synlig og tydelig hva samfunnet går glipp av når 

mennesker stenges ute. Vi skal ta i bruk aksjonsformer som gir oss 

den oppmerksomheten vi trenger for å få gjennomslag.  Vi skal 

oftere aksjonere samtidig i hele NHFfamilien. Når vi satser på likt 

blir vi så mye synligere. Vi skal prioritere mer utadretta aktiviteter. 

På FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, 3. desember, 

skal vi ha årlige markeringer i hele landet.

 

Mangfold og variasjon er en styrke – både for samfunnet og i vår 
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KAMPEN FOR EN TILGJENGELIG 
OG INKLUDERENDE SKOLE
Skolen er den viktigste arenaen for inkludering, og alle barn må ha mulighet til å oppleve læring,  
lek og fellesskap på sin lokale skole, sammen med sine jevnaldrende. Norsk lov slår fast at 
alle barn har rett til fullgod og tilpasset opplæring i sin nærskole. Likevel blir stadig flere barn 
med funksjonsnedsettelser flyttet til spesialskoler eller spesialklasser. Vår undersøkelse fra 
2013 viste store tilgjengelighetsutfordringer. Nærmere 80 % av skolene hadde hindringer som 
trapper, terskler og tunge dører, og manglet heiser. Flere rapporter viser at spesialundervis-
ningen mange barn henvises til, fungerer dårlig og bidrar til utenforskap, både faglig og sosialt.  
I arbeidet vårt for en inkluderende skole, har vi først og fremst fokus på tilgjengeligheten på 
skolene. Denne perioden har vi også fulgt med på det pågående arbeidet om innretningen på 
spesialundervisningen. I tillegg vokser det holdningsskapende arbeidet gjennom prosjektet 
Ambassadører i skoleverket.

Vi vil ha en skole for alle og benyt-
ter mange anledninger til å si ifra. 
Her fra julekampanjen 2018.

Viktig veikart for en 
universelt utformet skole
I regjeringens handlingsplan for 
universell utforming var det et ut-
talt mål at tilgjengeligheten på sko-
lene skulle utbedres. For å følge 
opp regjeringens handlingsplan 
utarbeidet Barne- ungdoms- og 
familiedirektoratet Veikartet Univer-
selt Utformet nærskole 2030, som 
viser hvordan man kan nå målene, 
gjennom konkrete tiltak som gjen-
nomføres systematisk og trinnvis. 
I 2018 ble veikartet fulgt opp med 
en samfunnsøkonomisk analyse. 
Den viser at universell utforming av 
grunnskolen lønner seg. 

Vi har både deltatt i veikartprosjek-
tet og gitt innspill til den samfunns-
økonomiske analysen. Vi har vært 
tilstede der beslutningene fattes 
og vist vei til løsninger for likestil-

ling. Veikartet har blitt en viktig 
brekkstang for alt påvirknings-
arbeidet vårt. Det kan brukes i 
mange sammenhenger.

Veikartet er bare en tiltaksliste, og 
har liten verdi hvis man ikke satser 
med midler for å få tiltakene gjort. 
Sammen med andre funksjons-
hemmedes organisasjoner – FFO, 
Hørselshemmedes Landsforbund, 
Norges Blindeforbund, NHFU og 
Unge Funksjonshemmede – samt 
Likestillings- og diskriminerings-
ombudet, har vi frontet viktigheten 
av at Veikartet blir satt ut i livet. 
Tilgjengelige skoler var blant annet 
med i innspillene til regjeringsparti-
ene da den utvidete regjeringen 
skulle lage sin nye plattform ved 
årsskiftet 2018/2019, men her ble 
vi ikke hørt.

Et skritt videre for 
ambassadørene i 
skoleverket
Ambassadørprosjektet vårt, der 
team av funksjonshemmede 
møter elever og lærere på utvalgte 
skoler, har blitt et godt virkemid-
del for holdningsskapende arbeid. 
Prosjektet har både fornyet seg 
og blitt forankret i større deler av 
organisasjonen.

Prosjektet ble startet i NHF Oslo-
fjord Vest og har vært drevet der i 
over ti år. Nå har ambassadørvirk-
somheten også blitt videreutviklet 
og etablert som et landsdekkende 
prosjekt og spredt seg til flere ste-
der i landet. I november 2018 ble 
det gjennomført en landsdekkende 
samling for nye ambassadører 
utenfor Trondheim, og det er satt i 
gang skolebesøk i både Nord-Vest 



ikke stem inn de som 

Stenger anDre ute

Sammen om en ny tid

endre  
holdninger

Vi skal

Ofte er negative holdninger, fordommer og uvitenhet årsak til 
at mennesker diskrimineres, stenges ute og møter hindringer. 
Holdninger endres i møter mellom mennesker og vi skal lage 
møteplasser hvor folk får ny kunnskap, nye tanker og meninger.  
En møteplass kan være skolebesøk, cafedebatt, togtur med 
politikere, kurs, kongress, frokostmøte, fest, festival og mye annet! 
Ta i bruk engasjementet og nettverket. Vi skal også jobbe bevisst 
med våre egne holdninger til hverandre og andre.

Vi skal fronte arbeidet for et mangfoldig samfunn hvor alle er like
stilte og kan delta. Våre erfaringer gjør at vi vet hva som fungerer og 
hva som diskriminerer, derfor skal vi vise vei. Funksjons hemmede 
skal sikres like muligheter gjennom rettigheter, ikke gjennom 
 veldedighet. Å f.eks. gjøre en butikk eller skole tilgjengelig for alle 
handler ikke om å være snill, men om å følge loven. Vi skal gjøre FNs 
konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjons
evne (puh!) (CRPD) kjent og forstått.

Vi skal være tilstede der det fattes beslutninger som får 
konsekvenser for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi skal 
være en synlig og tydelig aktør som bidrar til at lover og rettigheter 
blir gjeldende i folks hverdag. Vi skal være både rådgiver, 
pådriver og vaktbikkje, når det trengs. Vi skal bidra aktivt til gode, 
inkluderende nærmiljøer for alle. Vi skal være tilgjengelige, synlige 
og tilstede med utadrettet arbeid i hele landet. 

Vi skal si i fra når det trengs! Vi skal reagere og være en tydelig 
stemme når noen diskrimineres og må sloss for å få sine rettigheter. 
Vi skal kaste flomlyset på de som diskriminerer, stenger ute og 
ignorerer loven. Vi skal oppfordre til å melde fra om diskriminering 
og urett og være aktive i kampen mot hatkriminalitet og hatprat 
både i den virkelige verden og i sosiale medier. Vi skal bruke egne 
erfaringer og kunnskap for å spre engasjement for våre saker.

Vi skal gjøre det synlig og tydelig hva samfunnet går glipp av når 
mennesker stenges ute. Vi skal ta i bruk aksjonsformer som gir oss 
den oppmerksomheten vi trenger for å få gjennomslag.  Vi skal 
oftere aksjonere samtidig i hele NHFfamilien. Når vi satser på likt 
blir vi så mye synligere. Vi skal prioritere mer utadretta aktiviteter. 
På FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, 3. desember, 
skal vi ha årlige markeringer i hele landet.
 

Mangfold og variasjon er en styrke – både for samfunnet og i vår 
egen organisasjon. De virkelig store gjennomslagene får vi når vi 
står sammen for felles sak, derfor skal invitere med oss flere andre 
organisasjoner og miljøer i arbeidet – og stille opp når andre trenger 
vårt engasjement og vår kunnskap. Alle skal være velkommen 
og finne tilbud hos oss. Vi skal åpne opp NHF-fellesskapet for 
flere og investere tid og krefter i å bygge en sterk VI-kultur i hele 
organisasjonen.

Å satse ungt skal være førende for oss tiden framover. Vi skal 
utforme konkret og helhetlig politikk for ungdom og unge voksne, 
vi skal påvirke morgendagens politikere, journalister, lærere, 
ledere, arkitekter m.fl. Vi skal gi vår egen ungdomsorganisasjon, 
NHFU, støtte og ressurser til å bygge seg opp som en slagkraftig 
organisasjon og vi skal bygge opp et nettverk og tilpasse aktiviteter 
og tilbud til de unge voksne (25 – 45) i NHF. 

For å nå målene våre trenger vi mange skolerte og engasjerte 
mennesker i organisasjonen. Aktive medlemmer, tillitsvalgte, 
ansatte og andre på laget skal få lære å bli gode formidlere i møte 
med ulike målgrupper og gjennom ulike kanaler. Det skal gis 
opplæring i moderne organisasjonsarbeid, mobilisering, aksjons 
og kampanjearbeid og innføring i NHFs historie, ideologi og 
samfunnsoppdrag. Vi skal lære av hverandre og være rause med å 
dele og overføre kunnskap! 

Vi skal være en pådriver for gode, fremtidsrettede løsninger. Vi skal 
utvikle ny politikk og modige forslag til utforming av  morgendagens 
rause og inkluderende samfunn, sammen med  andre ressurs-
personer og miljøer. Vi skal tenke nytt og fritt om hvordan vi 
kan få med oss flere støttespillere, nye former for organisering og 
hvordan vi skal være en organisasjon med plass til alle som stiller seg 
bak vårt samfunns oppdrag og vil være med i arbeidet for mangfold 
og likestilling. 
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og Sør-Vest. Ambassadørvirksom-
heten har også fått nytt liv gjen-
nom et samarbeid med Funkibator 
og Likestillingssenteret, som har 
etablert et felles skolebesøkpro-
sjekt kalt Like sko. 

Viktig høring for å 
bevare retten til 
spesialundervisning
I mars 2018 kom rapporten In-
kluderende fellesskap for barn og 
unge, utarbeidet av en ekspert-
gruppe for barn og unge med be-
hov for særskilt tilrettelegging, og 
ledet av Thomas Nordahl. Rappor-
ten konkluderte med det samme 
som mange rapporter har konklu-
dert med før: Dagens spesialun-

dervisning er ekskluderende og lite 
målrettet. Trenger du et tilrettelagt 
undervisningstilbud, risikerer du å 
bli avspist med vaffelsteking i rom 
adskilt fra det øvrige elevfellesska-
pet, sammen med ufaglært ar-
beidskraft. Rapporten foreslo også 
en rekke tiltak for å endre dagens 
spesialundervisning, slik at den blir 
inkluderende og sikrer at elevene 
får faglig utbytte av undervisningen. 

Rapporten inneholdt mange gode 
forslag. Vi ser at det er helt avgjø-
rende å endre spesialundervis-
ningen for å gjøre skolen inklude-
rende. Forslaget om å fjerne retten 
til spesialundervisning, kunne vi 
imidlertid ikke støtte. Det gagner 
ikke barna som trenger spesial-

undervisning å svekke retten til et 
tilbud. Dette ga vi også tydelig ut-
trykk for i høringssvaret vårt, som 
bygget på og støttet opp om Han-
dikappede Barns foreldreforenings 
erfaringer og konklusjoner. Høsten 
2019 er det forventet å komme en 
stortingsmelding om undervis-
ningstilbudet til alle elever.

 Skole som kampsak under valget 2019

Skole er, sammen med BPA, løftet fram som politisk kampsak i prosjektet VALG 2019. Målet for dette 
prosjektet er at vi skal være synlige i valgkampen som foregår i forbindelse med kommunevalget i 2019. 
Vi skal engasjere og samle hele organisasjonen til felles interessepolitisk innsats og sørge for at sakene 
våre blir satt på politikernes dagsorden. VALG 2019 har en egen prosjektgruppe, som består av tillits-
valgte og ansatte fra flere organisasjonsledd og fra ulike deler av landet. 

Arbeidet startet allerede våren 2018, med å lage en oppfordring til de lokale partiene om å ta våre formu-
leringer om skole og BPA inn i partienes egne politiske programmer. I januar 2019 ble det gjennomført 
dialogmøter i Stavanger, Tromsø, Trondheim og Oslo, som samlet tillitsvalgte, ansatte og medlemmer. 
Her fikk man samtaler om de politiske sakene som står i fokus og hva de lokale aktivistene ønsker og 
trenger av verktøy for å være synlige og engasjerte foran kommunevalget. Deretter ble det laget en 
«verktøykasse» til valgkamparbeidet. Denne inneholder maler på brev, e-poster og leserinnlegg, argu-
mentasjonslister om skole og BPA, et oppskriftshefte for valgkamparbeid og oversikt over viktige datoer 
med mer.

I juni 2019, i tiden for Handikapforbundets landsmøte, vil valgkamparbeidet ta fart for fullt, og vi satser 
på stor aktivitet over hele landet.

Valgkampslagordet vårt.
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Rapporterer 
om BPA-fiasko
To nye rapporter om funksjonshemmedes egne erfaringer 
vitner om at retten til brukerstyrt personlig assistanse 
(BPA) er i ferd med å havarere.

Når Hannah Lunden skal ut med 
venninnene sine, må hun være 
hjemme klokka 21.30. For da er det 
slutt på assistanse timene. 17-åringen 
som mange husker fra TV 2-serien 
«Søsken», fortalte om livet sitt da BPA- 
organisasjonen Uloba – Independent 
Living Norge la fram rapporten «Mitt 
liv – mitt ansvar!» i Oslo 30. januar.

Blant dem som lyttet nøye til 
 Hannahs beretning, var statssekretær 
Line  Miriam Sandberg (Frp) i Helse- 
og omsorgsdepartementet. Politike-
ren fra Senja ble opprørt:

– Æ blir forbainna! sa hun til 
 Handikapnytt.

Mamma eller hjemmesykepleien
Da hadde statsråden hørt Hannah for-
telle om hvordan for få BPA-timer leg-
ger sterke begrensninger på hvordan 
hun kan leve. Etter at Hannah skadet 
seg i en rideulykke, mente Sunnaas 
sykehus at hun trenger BPA 24 timer i 
døgnet. Fra kommunen har de fått et 
vedtak på 15 timer.

Om natten, for eksempel, er hun 
avhengig av hjemmesykepleie. Om 
hun må på do, risikerer hun å måtte 
vente så lenge at det er for sent. Eller 
hun må få hjelp av moren sin. Og det 
er ikke ålreit når man snart er 18 år, 
forklarte hun de mange frammøtte i 
Oslo Konserthus.

– Å få hjelp av hjemmesykepleien eller 
moren sin, blir som å velge mellom pest 
og kolera, sa hun med et ironisk smil.

Færre timer enn før
Hannah er ikke alene om å slite med 
BPA. I rapporten «Mitt liv – mitt   an-
svar!» har Uloba samlet 704 vitneut-

GJORDE INNTRYKK: Line Miriam Sandberg har ingen problemer med å forstå Hannah Lundens ønske om 
å leve et vanlig ungdomsliv.
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med våre egne holdninger til hverandre og andre.

Vi skal fronte arbeidet for et mangfoldig samfunn hvor alle er like
stilte og kan delta. Våre erfaringer gjør at vi vet hva som fungerer og 
hva som diskriminerer, derfor skal vi vise vei. Funksjons hemmede 
skal sikres like muligheter gjennom rettigheter, ikke gjennom 
 veldedighet. Å f.eks. gjøre en butikk eller skole tilgjengelig for alle 
handler ikke om å være snill, men om å følge loven. Vi skal gjøre FNs 
konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjons
evne (puh!) (CRPD) kjent og forstått.

Vi skal være tilstede der det fattes beslutninger som får 
konsekvenser for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi skal 
være en synlig og tydelig aktør som bidrar til at lover og rettigheter 
blir gjeldende i folks hverdag. Vi skal være både rådgiver, 
pådriver og vaktbikkje, når det trengs. Vi skal bidra aktivt til gode, 
inkluderende nærmiljøer for alle. Vi skal være tilgjengelige, synlige 
og tilstede med utadrettet arbeid i hele landet. 

Vi skal si i fra når det trengs! Vi skal reagere og være en tydelig 
stemme når noen diskrimineres og må sloss for å få sine rettigheter. 
Vi skal kaste flomlyset på de som diskriminerer, stenger ute og 
ignorerer loven. Vi skal oppfordre til å melde fra om diskriminering 
og urett og være aktive i kampen mot hatkriminalitet og hatprat 
både i den virkelige verden og i sosiale medier. Vi skal bruke egne 
erfaringer og kunnskap for å spre engasjement for våre saker.

Vi skal gjøre det synlig og tydelig hva samfunnet går glipp av når 
mennesker stenges ute. Vi skal ta i bruk aksjonsformer som gir oss 
den oppmerksomheten vi trenger for å få gjennomslag.  Vi skal 
oftere aksjonere samtidig i hele NHFfamilien. Når vi satser på likt 
blir vi så mye synligere. Vi skal prioritere mer utadretta aktiviteter. 
På FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, 3. desember, 
skal vi ha årlige markeringer i hele landet.
 

Mangfold og variasjon er en styrke – både for samfunnet og i vår 
egen organisasjon. De virkelig store gjennomslagene får vi når vi 
står sammen for felles sak, derfor skal invitere med oss flere andre 
organisasjoner og miljøer i arbeidet – og stille opp når andre trenger 
vårt engasjement og vår kunnskap. Alle skal være velkommen 
og finne tilbud hos oss. Vi skal åpne opp NHF-fellesskapet for 
flere og investere tid og krefter i å bygge en sterk VI-kultur i hele 
organisasjonen.

Å satse ungt skal være førende for oss tiden framover. Vi skal 
utforme konkret og helhetlig politikk for ungdom og unge voksne, 
vi skal påvirke morgendagens politikere, journalister, lærere, 
ledere, arkitekter m.fl. Vi skal gi vår egen ungdomsorganisasjon, 
NHFU, støtte og ressurser til å bygge seg opp som en slagkraftig 
organisasjon og vi skal bygge opp et nettverk og tilpasse aktiviteter 
og tilbud til de unge voksne (25 – 45) i NHF. 

For å nå målene våre trenger vi mange skolerte og engasjerte 
mennesker i organisasjonen. Aktive medlemmer, tillitsvalgte, 
ansatte og andre på laget skal få lære å bli gode formidlere i møte 
med ulike målgrupper og gjennom ulike kanaler. Det skal gis 
opplæring i moderne organisasjonsarbeid, mobilisering, aksjons 
og kampanjearbeid og innføring i NHFs historie, ideologi og 
samfunnsoppdrag. Vi skal lære av hverandre og være rause med å 
dele og overføre kunnskap! 

Vi skal være en pådriver for gode, fremtidsrettede løsninger. Vi skal 
utvikle ny politikk og modige forslag til utforming av  morgendagens 
rause og inkluderende samfunn, sammen med  andre ressurs-
personer og miljøer. Vi skal tenke nytt og fritt om hvordan vi 
kan få med oss flere støttespillere, nye former for organisering og 
hvordan vi skal være en organisasjon med plass til alle som stiller seg 
bak vårt samfunns oppdrag og vil være med i arbeidet for mangfold 
og likestilling. 
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DEL 1 - LIKESTILLINGSKAMP OG RETTIGHETSARBEID

DET STORE ENDRINGSPROSJEKTET 
FOR Å GJØRE BPA TIL ET  
LIKESTILLINGSVERKTØY
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et viktig frigjøringsverktøy for mennesker som har 
et assistansebehov. Med BPA kan folk få utnyttet sitt potensial og være aktive bidragsytere i 
samfunnet. Det handler om å ha styringsrett over eget liv – og selv bestemme når, hvordan, til 
hva og fra hvem man vil ha assistanse. BPA handler om likestilling – og det å ha mulighet til å 
leve selvstendig, delta og bidra på lik linje med andre. Norges Handikapforbund har vært en av 
de viktigste bidragsyterne til at BPA ble en individuell rett fra 1. januar 2015. Vi jublet da, men 
har siden sett med bekymring på hvordan kommunenes BPA-praksis strider mot intensjonen i 
lovverket. Arbeidet med å få myndighetene til å sørge for et bedre BPA-tilbud, har derfor vært 
en av de viktigste sakene vi har jobbet med i denne landsmøteperioden.

BPA har ikke blitt det likestillingsverktøyet det skulle bli
Utallige eksempler har tydelig vist at BPA-ordningen ikke fun-
gerer etter intensjonen og at funksjonshemmede fratas mulig-
hetene til å leve frie og selvstendige liv. I desember 2017 lan-
serte vi BPA-rapporten, «Likestilling og deltakelse i revers?», 
som oppsummerte våre medlemmers erfaringer med BPA. 
Rapporten ga et svært nedslående bilde. Like dystre beskri-
velser så vi i Ulobas og FFOs eksempelsamlinger, som kom 
kort tid etter.

Kort oppsummert: Flere må klage på at de får for få timer 
eller får avslag på søknad. Fritid og aktivitet blir ikke prioritert, 
og folk får ikke en gang tilstrekkelig antall timer til personlig 
hygiene. Altfor mange får livene sine begrenset, kommunene 
praktiserer ordningen svært ulikt og brukerstyringen er ikke 
reell. Mange ender som velferdsflyktninger, og flytter fra kom-
muner der de ikke får innfridd sine rettigheter til kommuner 
med en annen og bedre BPA-praksis. Kommunene ser i stor 
grad på BPA-ordningen som en tjeneste innen helsevesenet, 
og det er liten forståelse for at funksjonshemmede har rett til 
et aktivt liv på lik linje med andre borgere. Pasient- og bru-
kerombudene melder også om et stort antall klager på BPA-
vedtak – og at flere enn halvparten blir omgjort. 

Faksimile fra Handikapnytt 01/18
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TILLITSVALGTE: Det nye sentralstyret i NHFU: Bakerst fra venstre: Hilde-Sofie 
Nilsson, Gabriel W. Hoff, Daniela G. Hermansen, Tamarin Varner, Sofie Jansen og 
Ida H. Dignes. Foran fra venstre: Marianne Knudsen, Nikita A. Abbas, Bjørn Ragnar 
Henriksen, Marte Imingen. FOTO: MARIE IVERSEN BJØRN
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NHFU krever at regjeringen tar grep for å gjøre 
brukerstyrt personlig assistanse til et frihets- og 
likestillingsverktøy, slik det var ment.

Ungdom krever BPA-grep

Helgen 12. til 14. oktober 
arr angerte Norges Handikap-
forbunds Ungdom (NHFU) 
landsmøte i Lillestrøm. Organi-
sasjonen vedtok blant annet en 
uttalelse om brukerstyrt person-
lig assistanse med adresse til 
eldre- og folkehelseminister Åse 
Michaelsen (Frp):

Lag en utredning og en strate-
gi for hvordan BPA kan bli det 
frihets- og likestillingsverktøyet 
det var ment å være.

Fjerne utdanningsbarrierer 
«Mange blir nektet å reise ut 
av kommunen med assisten-
ter. Funksjonshemmede blir 
institusjonalisert mot sin egen 
vilje. Dette er funn som bryter 
med menneskerettighetene for 
mennesker med nedsatt funk-
sjonsevne (CRPD)», heter det i 
uttalelsen fra NHFUs landsmøte.

Nei til høyere aldersgrense
Landsmøtet i NHFU skulle ta 
stilling til et forslag om å heve 
den øvre aldersgrensen i organi-
sasjonen fra 30 til 35 år. Forsla-

get var fremmet av et flertall i 
det avtroppende sentralstyret, 
men med dissens.

Etter mye debatt falt forslaget. 
Dermed er det fortsatt slik at du 
bare kan være NHFUer til du er 
30 år.

Nytt styre
Tamarin Varner (28) fra Sotra 
ble valgt på landsmøtet som ny 
leder i NHFU. Hun etterfølger 
Henriette Nielsen, som har ledet 
organisasjonen de siste tre årene.

Marianne Knudsen (19) fra 
Trondheim ble valgt som 1. 
nestleder, mens Gabriel Wil-
helmsen Hoff (22) fra Drøbak 
ble 2. nestleder.

Ellers består det nye styret av 
Hilde-Sofie Nilsson, Daniela G. 
Hermansen, Sofie Jansen, Ida H. 
Dignes, Nikita A. Abbas, Bjørn 
Ragnar Henriksen og Marte 
Imingen.

Bla om for å lese intervju med 
NHFUs nye leder,  Tamarin 
Varner.

  IVAR KVISTUM

Gjensidig nytte
Under oppholdet i Norge har gruppen 
blant annet hatt møter med politikere 
i Trondheim. De har deltatt på gate-
markeringer og i Trondheim Pride. Og 
de har vært på besøk på tre skoler for 
å snakke om inkluderende undervis-
ning. En av dem var Strindheim skole i 
Trondheim.

– Det var en positiv opplevelse å kom-
me dit. Der skiller de ikke mellom elever 
med funksjonsnedsettelser og andre 
elever, sier Patricia Moyo.

Martine Eliasson er NHFUs koordina-
tor for utvekslingsprogrammet. Hun er 
overbevist om at nytteverdien i prosjek-
tet går begge veier. For eksempel:

– Vi i NHFU har tradisjonelt hatt 
flest medlemmer med bevegelsesut-
fordringer, men vi ønsker å bli mer 
inkluderende overfor folk med andre 
typer funksjonsnedsettelser. Dette har 
FEDOMA hold på med lenge, i og med at 
de er en paraplyorganisasjon. Vi har mye 
å lære av dem, sier hun.

En annen viktig erfaring, er at mye 
er likt.

– Det er spennende å erfare at selv 
om vi kommer fra helt ulike land, har 
vi mange av de samme utfordringene 
likevel. Vi kan snakke om universelle 
utfordringer, sier hun.

Også tidligere har det vært kontakt mel-
lom FEDOMA og NHFU, gjennom besøk 
begge veier. Det langsiktige perspektivet 
er å bygge en varig og stabil bro.

– Vi kan lære av hverandre og måten 
vi driver påvirkningsarbeid på. Når vi 
besøker hverandre, får vi andre per-
spektiver og kan se nye løsninger, sier 
Martine Eliasson.

  IVAR KVISTUM

MALAWI
Republikk i det sørlige Afrika med 18 mil
lioner innbyggere. Av dem er 70 prosent 
under 25 år. Malawi er et av landene der 
Norges Handikapforbunds internasjonale 
avdeling driver bistandsarbeid.

HANDIKAPNYTT  04/1822
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– Mer statlig BPA-styring
Det er nødvendig med mer statlig styring for å sikre et likeverdig BPA-tilbud  
i alle kommuner, mener Tore Hagebakken (Ap). Men et forslag om at staten 
overtar hele ordningen, ble resolutt nedstemt i Stortinget.

Et hovedproblem med brukerstyrt per
sonlig assistanse (BPA) i dag, er de store 
variasjonene i ordningen fra kommune til 
kommune. Det mener stortingsrepresen
tant for Arbeiderpartiet, Tore Hage
bakken fra Oppland.

– Jeg har vanskelig for å se at vi kan sikre 
likebehandling uten å styrke den stat lige 
styringen når det gjelder BPA, sier Hage
bakken til Handika pnytt.

Samtidig innrømmer han at det 
smerter en tidligere ordfører, å skulle be 
om mer statlig styring av kommunene. 
Appolitikeren har bakgrunn som ordfø
rer i Gjøvik.

Hagebakken peker på to statlige grep 
som kan sikre bedre likebehandling: En 
egen BPAforskrift som konkretiserer 
loven på en mer forpliktende måte enn 
dagens rundskriv. Og en styrkning av 

mandatet til fylkesmennene som i dag 
behandler klagesaker på BPAområdet.

Presset statsråden til å svare
Fredag 1. juni var brukerstyrt personlig 
assistanse (BPA) tema for en interpella
sjonsdebatt i en tynt befolket stortings
sal, fremmet av Tore Hagebakken. Han 
presset eldre og folkehelseminister 
Åse Michalsen til å gi svar på hvordan 
regjeringen har tenkt å løse problemene 
med BPAordningen, snart tre og et halvt 
år etter at den ble gjort til en individuell 
rettighet.

Hagebakken ville blant annet vite om re
gjeringen vurderer å lage en egen forskrift 
om BPA som sier hvordan kommunene 
skal praktisere ordningen. I dag har kom
munene et mindre forpliktende rundskriv 
å forholde seg til, foruten selve loven.

BPA UNDER PRESS
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 
innebærer at den enkelte funksjons-
hemmede selv er arbeidsleder for sine 
egne assistenter og dermed skal være 
i førersetet i eget liv.

BPA ble fra 2015 innført som en indivi-
duell rettighet for brukere med de største 
behovene. Men flere rapporter viser at 
ordningen så langt ikke er blitt det like-
stillingsverktøyet som mange håpet på.

Mange opplever å få innvilget for 
få timer, og at kommunene legger 
restriksjoner på hva assistansen kan 
brukes til, og hvor man kan reise med 
assistenter. 

Før rettighetsfestingen var det 
for ventet en sterk økning i antallet 
BPA-brukere, noe som ikke har slått til.

MER STAT: Stortingsrepresentant 
Tore Hagebakken (til høyre) i 
samtale med Handikapforbundets 
leder, Arne Lein. De to er enige 
om at BPA trenger en egen 
forskrift, og at funksjonshemmedes 
organisasjoner må trekkes inn 
i arbeidet med å få ordningen 
tilbake på skinnene.
FOTO: IVAR KVISTUM
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Felles påvirkningsarbeid  
for et lovverk som sikrer god praksis

Vi har jobbet iherdig og systematisk for å spre kunnskap om at BPA er et likestillingsverktøy 
og like hardt for et nytt lovverk som sørger for bedre og lik praksis. I dette arbeidet står 
funksjonshemmedes organisasjoner samlet til felles påvirkningspolitisk innsats. Vi har med 
oss Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Jag Assistanse, Uloba, Norsk Forbund 
for Utviklingshemmede, Norges Handikapforbund Ungdom og Unge Funksjonshemmede i 
denne kampen. 

Det første, store gjennomslaget fikk vi med den nye regjeringsplattformen fra januar 2019. 
Et av punktene i plattformen er at BPA-ordningen skal være et likestillingsverktøy og ikke 
en helsetjeneste. Plattformen inneholder også løfter om at det skal lages en utredning om 
hvordan BPA-lovverket kan bli bedre. Sammen med de andre organisasjonene jobber vi nå 
for å sørge for at de politiske visjonene i Granavolden-erklæringen blir realisert. Vi jobber 
for å sikre et godt innhold i utredningen, og vi presser på for at arbeidet skal bli satt i gang. 
Det har vært omfattende kontakt med flere stortingspolitikere, og i juni setter vi temaet på 
Stortingets dagsorden med et BPA-seminar. Faksimile fra Handikapnytt



ASSISTANSE I HVERDAGEN

MANDAG 26. NOVEMBER 2018

LANDSFORENINGEN FOR RYGGMARSSKADDE ØNSKER VELKOMMEN TIL

Kort beskrivelse

Landsforeningen for Ryggmargsskadde 

ønsker velkommen til et seminar om 

assistanse i hverdagen. Mange er avhengig 

av en form for assistanse i hverdagen, 

enten det er en kommunal ordning eller 

privat ordning. Denne dagen vil bli viet til å 

fortelle om de forskjellige ordningene og 

litt om lovverket rundt.

Tidsskjema

09:30 – 09:45 Velkommen ved leder av LARS, Anders Nupen Hansen

09:45 – 10:00 NHF sin strategi vedrørende BPA, ved Sunniva Ørstavik

10:00 – 10:20 Regjeringen sin strategi vedrørende BPA, ved Bent Høie

10:20 – 10:40 Spørsmålsstilling til helseminister Bent Høie

10:40 – 11:00 Fylkesmannen sin tilnærming til BPA

11:00 – 11.20 Pause

11:20 – 11:40 Sandnes kommune forteller om sin private ordning 

11:40 – 12:00 Stavanger kommune forteller om sin kommunale ordning

12:00 – 13:00 RO forteller om lover og regelverk

13:00 – 14:00 Lunsj

14:00 – 16:00 Workshop

PÅMELDINGSFRIST: 19. NOVEMBER 2018

Påmelding

Fagpersoner/kommunalt ansatte: kr 200,- Bevegelseshemmede/assistenter: kr. 0,-

  ///

Påmelding her:

Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2, 4033 Stavanger

 www.deltager.no/assistanse_i_hverdagen_stvg /// 

SCANDIC STAVANGER FORUS

SUNNIVA ØRSTAVIK

Foto: Pixabay
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Tilsluttet Norges Handikapforbund (NHF)

Påmeldings QR-kode

Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

BENT HØIE

Foto: Regjeringen.no

ASSISTANSE I HVERDAGENTORSDAG 14. MARS 2019

LANDSFORENINGEN FOR RYGGMARSSKADDE ØNSKER VELKOMMEN TIL

Kort beskrivelseLandsforeningen for Ryggmargsskadde 

ønsker velkommen til et seminar om 

assistanse i hverdagen. Mange er 

avhengig av en form for assistanse i 

hverdagen, enten det er en kommunal 

ordning eller privat ordning. Denne 

dagen vil bli viet til å fortelle om de 

forskjellige ordningene og litt om 

lovverket rundt.

Tidsskjema09:00 – 09:15 Velkommen ved leder av LARS, Anders Nupen Hansen

09:15 – 09:45 Hvorfor vi trenger BPA v/Sunniva Ørstavik gen. sekretær i NHF

09:45 – 11:00 Regler for BPA og egne erfaringer v/advokat Geir Lippestad

11:00 – 11:30 Pause
11:30 – 11:50 Assistanseordning i Trondheim kommune

11:50 – 12.10 Assistanseordning i Steinkjer kommune

12:10 – 12:30 Fylkesmannen i Trøndelag sin tilnærming til

 
 

assistanseordning

12:30 – 12:50 Mitt liv med assistansebehov v/Monica Haugen

12:50 – 14:00 Lunsj
14:00 – 15:00 Tips til hvordan du går frem for å søke BPA

PÅMELDINGSFRIST: 12. MARS 2019

PåmeldingPris: Arrangementet er gratis for alle Påmelding:
 

www.deltager.no/assistanse_i_hverdagen_trondheim

 

Sted: Scandic Lerkendal Trondheim Klæbuveien 127, 7031 Trondheim

| 

SCANDIC LERKENDAL TRONDHEIM

Layout: ffdesign.no | Foto: Pixabay
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Tilsluttet Norges Handikapforbund (NHF)

Påmeldings QR-kode

SUNNIVA ØRSTAVIK

Foto: Vårt Oslo

GEIR LIPPESTAD

Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

26 #sammenomennytid

Kunnskapsheving gjennom konferanser

Landsforeningen for Ryggmargsskadde har arrangert viktige BPA-konferanser 
i Trondheim, Porsgrunn, Stavanger og Kristiansand med tittelen "Assistanse i 
hverdagen". Samtlige hadde innlegg fra vår egen forbundsleder eller generalsekretær 
på programmet. På tre av seminarene holdt også Geir Lippestad foredrag. Flere 
kommuner har også vært representert, og har fortalt om sine BPA-ordninger for BPA. 
Leverandørene Aleris og Optimal Assistanse har vært tilstede og tilgjengelige for 
deltakerne etter at det formelle programmet var avsluttet. 

NHF Innlandet inviterte til en stor konferanse på Hamar med over 100 deltakere 
– også her med kommunale deltakere og leverandører som bidragsytere og 
finansieringskilder. Konferansen var spesiell, nytenkende og inspirerende av flere 
grunner: det var stort og samlet svært mange ulike miljøer. «For oss opplevdes det 
som om vi både fornyet og forankret, sto sammen, og gikk foran i likestillings- og 
rettighetsarbeidet,» skriver organisasjonskonsulent Jørgen Wien om arrangementet. 
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lederdebatt@ifinnmark.no
Finnmarkenarbeider etter Vær Varsom-plakatens  regler for god presseskikk. 

Pressens Faglige Utvalg 
(PFU) behandler klager 

mot pressen i presseetiske spørsmål.  

Adresse: Rådhusgt. 17, Pb. 46, 

Sentrum, 0101 Oslo 
Tlf.: 22 40 50 40. Fax 22 40 50 55. 

E-post: pfu@presse.no

Daglig lederArne
ReginiussenAlta 

are@
ifinnmark.no 952 45 385

Ansvarlig redaktørAnniken Renslo SandvikVadsø ars@ifinnmark.no467 44 461

leder: 06.06.19
■■■ Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg har kommet med 

rundt 50 forslag som skal legge til rette for livslang læring. 

Utvalget foreslår dramatiske endringer for universiteter, 

høyskoler, fagskoler, videregående skoler, Lånekassen og 

Nav.

■■■ – Det er slutt på å lære først og jobbe etterpå. Vi må lære 

hele livet samtidig som vi jobber, sier utvalgsleder og for-

sker Simen Markussen. Han peker spesielt på at reglene for 

studiefinansiering i Lånekassen er for rigide og dermed ikke 

er tilpasset livslang læring for voksne med hus og familie.

■■■ Utvalget kommer med 

mange gode forslag. Her er 

noen av dem: Universiteter og 

høyskoler må bli stimulert til å 

tilby undervisning i små bol-

ker og kunne selge eksisteren-

de undervisning til næringsli-

vet og offentlig sektor. Videre 

vil utvalget gi fagskolene mu-

lighet til å tilby utdanning 

mindre enn en halvårsenhet. ■■■ Det anbefales også rett til 

å ta fagbrev nummer to i fag 

som er etterspurt i arbeids-

livet. Utvalget anbefaler at 

staten bidrar med 700–800 

millioner kroner årlig for å 

støtte både utvikling og drift 

av systemet. Vi står overfor en 

teknologisk revolusjon som 

vi knapt aner konturene av. 

Norge må også ruste seg for å 

klare det grønne skiftet. Der-

for er det på høy tid med en 

omfattende reform for livs-

lang læring. 
■■■ Markussen har et poeng når han hevder at begrepet etter- 

og videreutdanning har gått ut på dato. Nå er svaret klokelig 

å lære hele livet. Det er behov for et økonomisk spleiselag 

der bedriftene bidrar, den enkelte arbeidstaker betaler en 

viss egenandel og staten blar skikkelig opp for å gjøre livs-

lang læring til en realitet.■■■ Den samfunnsøkonomiske kostnaden ved å lene seg til-

bake vil bli svært stor. Norge vil sakke akterut i internasjo-

nal konkurranse dersom vi evner å oppdatere menneskelig 

kapital. Den største utfordringen ligger i de små og mellom-

store bedriftene. Her er det et ekstra stort behov for «vi-

karer», noen som gjør jobben mens andre tilegner seg ny 

kompetanse.
■■■ Regjeringen har nok en gang brukt et rent ekspertutvalg 

for å utrede et sakskompleks. Arbeidslivets parter har dess-

verre ikke vært direkte representert i Markussen-utvalget. 

Men rett skal være rett: Utvalget har hatt tre møter med ek-

sempelvis LO og NHO, og innspillene fra arbeidslivet har 

blitt delvis imøtekommet.■■■ Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) sier nå at arbeids-

livets parter vil stå sentralt i det videre arbeidet. Regjerin-

gen lærer tydeligvis sent, men godt. Det hadde vært en stor 

fordel om arbeidslivets parter hadde vært fullt og helt med i 

prosessen fra starten av. Derfor må politikerne være ekstra 

lydhøre for innvendingene som kommer fra dette holdet. 

Den som har skoen på, vet best hvor den trykker.

Livslang læring

Det er behov for et økonomisk spleiselag der bedriftene bidrar, 
den enkelte  arbeidstaker  betaler en viss egenandel og  staten blar  skikkelig opp for  

å gjøre livslang læring til en realitet.

selvstendighet: Når det er hvilken kommune du bor i som avgjør om du får leve et fritt og selvstendig 

liv, forstår alle at noe er riv ruskende galt, skriver Barbro Holmstad. 

Foto: Privat

Innlegg
Barbro Holmstad

Regionleder Norges Handikap-

forbund Nord-Norge
■■■ Når det er hvilken kommune 

du bor i som avgjør om du får 

leve et fritt og selvstendig liv, 

forstår alle at noe er riv rusken-

de galt. Brukerstyrt personlig as-

sistanse (BPA) er en ordning som 

er ment å gi folk som har et as-

sistansebehov de samme mulig-

hetene til å bidra og til å delta på 

lik linje med alle andre. Slik det 

er i dag, er det store forskjeller 

mellom kommunene, og mange 

kanskje flytte for å kunne leve et 

selvstendig liv.
■■■ Allerede tidlig på nittital-

let besluttet myndighetene at 

BPA skal forstås som et likestil-

lingsverktøy, ikke en helsetje-

neste. Problemet er at mange av 

kommunene ikke forstår dette 

skillet. Mennesker som har et 

assistansebehov trenger prak-

tisk bistand for å kunne gjøre 

hverdagslige ting. Kle på seg 

om morgenen, gå på jobb, del-

ta i frivillighet, gå på kafé med 

venner. Små og store ting som 

utgjør selve livet. Uten BPA, el-

ler med for få innvilgede BPA-

timer, blir våre medmennesker 

forvist til en isolert og passiv 

hjemmetilværelse. Du kan bru-

ke stemmeseddelen din 9. sep-

tember til å endre dette i din 

kommune.
■■■ Det er nemlig kommunene 

som styrer BPA-ordningen. Det 

betyr at BPA-tilbudet varierer 

fra sted til sted. Når man har 

en funksjonsnedsettelse er det 

et sjansespill avhengig av hvil-

ken kommune man bor i. Noen 

i forvaltningen forstår BPA, an-

dre har ikke peiling. Altfor man-

ge kommuner tror at BPA er en 

helsetjeneste. Det betyr at man 

bare får assistanse til det mest 

basale – de samme tjeneste-

ne som hjemmehjelpen tilbyr. 

Men BPA er ikke hjemmehjelp. 

Det er frihet til å gjøre hva man 

vil i og utenfor hjemmet. Man-

ge kommuner praktiserer kom-

munearrest. Tenk om det var du 

som hadde et assistansebehov, 

og tenk om kommunen du bor i 

satt en rekke krav eller ikke tilla-

ter at du reiser utenfor kommu-

nen din med assistent. Dersom 

du har et assistansebehov betyr 

det i realiteten at du aldri får for-

late kommunen din. Hvordan er 

dette der du bor?
■■■ Vår medlemsundersøkelse 

om BPA fra 2017, «Likestilling 

i revers?» er urovekkende les-

ning. 36 % av de spurte får ikke 

tilstrekkelig assistansetimer til 

å dekke sitt behov. 30 % må ned-

prioritere grunnleggende behov 

som tannpuss og dusjing. Hele 

70 % må nedprioritere sosialt liv 

og fritid. Det mest urovekkende 

er at dette gjelder for 100 % av 

de under 18 år. Våre ungdommer 

blir forvist til et liv i isolasjon og 

utestengelse. Det er uaksepta-

belt og kan ikke tolereres. Dine 

kommunepolitikere bestem-

mer – du bestemmer hvem de 

skal være.
■■■ Derfor er vår oppfordring 

klar. Bruk stemmeretten din 

9. september og gi den til noen 

som vil styrke BPA-tilbudet der 

du bor. Vær med å stem frem et 

samfunn som heier på frihet, 

selvstendighet og inkludering. 

Eller sagt med andre ord: Ikke 

stem på noen som stenger an-

dre ute!

Stem på frihet og 
selvstendighet
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uavhengig avis for Indre Sogn. Avisa blir trykt hjå Sogn og Fjordane Avistrykk as, Førde,

REDAKTØR: 
Jan Inge Fardal

DAGLEG LEIAR: 
Leif Johannes Lunde

www.sognavis.no

Sogndal «nye» Ap er i kneståan-de med ei oppslutning på siste, lokale meiningsmåling som få av oss trudde var mogleg å få til. Så oppstår diskusjonar her i avisa og sosiale medium om årsakene til dette samanbrotet, sjølvsagt. Eg har berre følgt saka frå den absolutte sidelinja, men som partimedlem i to mannsaldrar ber eg om at avbøtande tiltak kjem på dagsorden snarast, og at Vestland Ap kjem på bana for det finst knapt tvil om at samanbrotet i partiet skriv seg frå nominasjonsprosessen og «gamle» Sogndal Ap sin utru-lege og uverkelege konflikt med 

LO, som også Kåre Lerum har kommentert.
Diskusjonen her i avisa tyder på medlemmene i «gamle» Sogndal Ap har ei heilt anna oppfatning av nominasjons-prosessen enn medlemmer i Balestrand og på Leikanger: Rett etter at nominasjonsproses-sen var ferdig, og før nomina-sjonsmøtet, sende såleis styret i Balestrand Ap ut eit skriv til alle medlemmene sine. Skrivet stad-festar den situasjons-skildringa som til dømes Trine Nylehn frå Leikanger har gitt her i avisa, og innhaldet i skrivet går lenger i kritikken sin mot «gamle» 

Sogndal «nye» Ap. Kv

Når det er kva kommune du bur i som avgjer om du får leve eit fritt og sjølvstendig liv, forstår alle at noko er riv ruskande gale. Brukarstyrt personleg assistanse (BPA) er ei ordning som er meint å gi folk som har eit assistansebehov dei same moglegheitene til å bidra og til å delta på lik linje med alle andre. Slik det er i dag, er det store skilnader mellom kommunane, og mange må kanskje flytte for å kunne leve eit sjølvstendig liv.Allereie tidleg på nittitalet bestemte myndigheitene at ein skal forstå BPA som eit likestil-lingsverktøy, ikkje ei helsete-neste. Problemet er at mange av kommunane ikkje forstår dette skiljet. Menneske som har eit assistansebehov treng praktisk bistand for å kunne gjere kvar-dagslege ting. Kle på seg om morgonen, gå på jobb, delta i fri-villigheit, gå på kafé med vener. Små og store ting som utgjer sjølve livet. Utan BPA, eller med for få innvilga BPA-timar, blir medmenneska våre forviste til eit isolert og passivt heimetilvæ-re. Du kan bruke stemmesetelen din 9. september til å endre dette i din kommune.
Det er nemleg kommunane som styrer BPA-ordninga. Det betyr at BPA-tilbodet varierer frå stad til stad. Når du har ei funksjonsnedsetjing er det eit sjansespel avhengig av kva kommune du bur i. Nokre i forvaltinga forstår BPA, andre har ikkje peiling. Altfor mange kommunar trur at BPA er ei helseteneste. Det betyr at ein berre får assistanse til det mest 

basale – dei same tenestene som heimehjelpa tilbyr. Men BPA er ikkje heimehjelp. Det er fridom til å gjere kva ein vil i og utan-for heimen. Mange kommunar praktiserer kommunearrest. Tenk om det var du som hadde eit assistansebehov, og tenk om kommunen du bur i sat ei rekke krav eller ikkje tillèt at du reiser utanfor kommunen din med assistent. Dersom du har eit assistansebehov betyr det i realiteten at du aldri får forlate kommunen din. Korleis er dette der du bur?
Vår medlemsundersøking om BPA frå 2017, «Likestilling i revers?» er urovekkande lesing. 36 % av de spurte får ikkje til-strekkeleg assistansetimar til å dekke behovet sitt. 30 % må nedprioritere grunnleggande behov som tannpuss og dusjing. Heile 70 % må nedprioritere sosialt liv og fritid. Det mest urovekkande er at dette gjeld for 100 % av dei under 18 år. Ungdomane våre blir forviste til eit liv i isolasjon og utesten-ging. Det er uakseptabelt og kan ikkje tolererast. Dine kommu-nepolitikarar bestemmer – du bestemmer kven dei skal vere.Difor er oppmodinga vår klar. Bruk stemmeretten din 9. september og gi han til nokon som vil styrke BPA-tilbodet der du bur. Ver med å stem fram eit samfunn som heiar på fridom, sjølvstende og inkludering. Eller sagt med andre ord: Ikkje stem på nokon som stenger andre ute!

Per Einar HonstadRegionleder i NHF Nord Vest

Stem på fridom 
og sjølvstende

GÅRSDAGENS LEIARARTIKKEL OM kvilekaien på Mannheller vart avslutta med ei formulering som fekk divisjonsdirektør Tor Kristoffersen i Fjord1 opp av stolen. Det skuldast formuleringa om at nokon må «snakka Fjord1 til» rette slik at kvilekaien kjem i bruk.  

KRISTOFFERSEN PRESISERER AT det er Statens vegvesen som har bygd kaien og at det er vegvesenets oppgåve å tilby ein kai som kan brukast. Ifølgje Kristoffersen har Fjord1 prøvd i 10 år å få ein kvilekai utan respons frå Statens vegvesen. Når kaien endeleg kjem er den ikkje, trass i fleire innspel frå Fjord1, ikkje i nærleiken av å vera tilpassa fartøya som opererer på strekninga no.  

DERMED HAR FJORD1 heilt rett i at me retta bakar for smed då me bad Fjord1 ordna opp, og me orsakar det. Rett adressat for kritikken er Statens vegvesen, og me veit kven som kan snakka dei til rette. Men realiteten i saka er ikkje endra, det er framleis for dumt at det er bygd ein kai som ikkje kan brukast. 

Ikkje Fjord1, men 
Statens vegvesen

 (Foto: Illustrasjonsbilde/ NHF)

VESTLAND HAR FÅTT seg eit fylkesvåpen. Vedtaket om dette i tidenes siste fylkesting i Sogn og Fjordane var samrøystes. Dermed kan det, om me ser litt inn i framtida, koma til å festa seg eit inntrykk av at dette er eit fylkesvåpen alle ville ha.

DET ER RIMELEG langt frå sanninga. Faktum er at dette fylkesvåpenet vart vedteke med så sterk bismak at det knapt finst maken. Det kom godt fram då fellesnemnda gav si tilråding, og det har ikkje vore mindre synleg seinare. 

DET ME VONAR er at den prosessen og den måten dette fylkesvåpenet har vorte til på, ikkje skapar noko form for presedens for korleis framtida i Vestland blir. Me må unngå slike kronglete, uryddige, dyre og elendig handterte prosessar i framtida. 

FØRST SPURDE DESSE fylkespolitikarane våre folket om råd, men dei likte ikkje svara og skrota like godt alt! Var det eit spel for galleriet å spørja folk om innspel til våpen for ein fusjon dei ikkje hadde fått sagt noko om?

UANSETT – EIT DESIGNBYRÅ vart hyra inn, men heller ikkje dei leverte godt nok. Så vart det utnemnd ei arbeidsgruppe som vart beordra til å laga fylkesvåpen med utgangspunkt i historiene rundt Gulating, Onarheimsgildet og St. Sunniva.
OG SJØLV OM Hordaland fylkesting garantert kjem til å vedta det nye våpenet, er dette ikkje et fylkesvåpen å vera stolt over for nokon. Noko meiner det er eit fylkesvåpen med fjord og fjell, andre lurer på om det er ein kopi av eit verk av Knut Rumohr og mange kan ikkje fatta og begripa kva det førestiller. Det er ikkje dette som kjem til å gjera vestlandingar stolte i framtida. 

Ikkje noko å 
vera stolte av

Faktum er at 
dette fyl-
kesvåpenet 
vart ved-
teke med så 
sterk bismak 
at det knapt 
finst maken.
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ARENDALSUKA-DEBATTEN 

Illevarslende 

at anti-                

islamske      

grupper ikke 

får ha stand

NRK radio melder på Kristi 

Himmelfartsdag at anti-

Islam-folk ikke får delta på 

Arendalsuka - 2019. Det står 

mye rart om dette plutselig 

på nettet. De som er imot 

islamiseringen er antidemo-

kratiske, står det – flere ste-

der.
     Hvis det er noe som er an-

ti-demokratisk her i verden, 

som er statisk, totalitært, fas-

cistisk, ekstremt høyre, anti-

humant og imperialistisk, så 

er det islam. Mange flykter 

fra  islamske diktaturer til 

frie vestlige land, men islam 

følger etter, bygger moskéer 

og forfølger frafalne musli-

mer .
     Det som er trist og dumt, 

er at de organisasjonene som 

går ut mot islamiseringen av 

den frie verden, de har ikke 

maktet å skaffe seg en ade-

kvat terminologi og en ade-

kvat symbolbruk – de griper 

75 år tilbake i historien til ter-

minologien og symbolbruken 

som ble brukt i motstanden 

mot venstreekstremismen/

Kommunismen i Europa: 

Lenin, Stalin & co, d.v.s. – de 

griper tilbake til uttrykkene 

fra nazismen og fascismen, 

som oppstod som en reak-

sjon mot kommunismen i 

1920-30-årene.

     De som står frem som de 

mest skinnhellige i konsen-

suskravet for Arendalsuka, 

er Arbeiderpartiet. Arbeider-

partiet har kanskje glemt at 

de var det eneste revolusjo-

nære partiet unntatt kommu-

nistene, som hadde væpnet 

revolusjon på partiprogram-

met rett etter den russiske re-

volusjon/første verdenskrig? 

     Det er illevarslende at anti-

islamske grupper ikke får ha 

stand på Arendalsuka. Norge 

beveger seg her i totalitær 

retning med en skinnhellig 

sensur som det smaker vondt 

av.      Jeg har et forslag til de 

anti-islamske grupperingene: 

Still dere opp ved innkjø-

ringsveiene til Arendal med 

store transparenter - hvor det 

står å lese: Befri muslimene 

fra Islam! 

Hvem kan være imot det?

(Innlegget er forkortet. 

Red.)

Dordi Skuggevik

Nordmøre

     

Når det er hvilken kommune du bor i 

som avgjør om du får leve et fritt og 

selvstendig liv, forstår alle at noe er 

riv ruskende galt

B
rukerstyrt personlig assistanse 

(BPA) er en ordning som er ment 

å gi folk som har et assistansebe-

hov de samme mulighetene til å bidra 

og til å delta på lik linje med alle andre. 

Slik det er i dag, er det store forskjeller 

mellom kommunene, og mange kanskje 

flytte for å kunne leve et selvstendig liv.

Allerede tidlig på nittitallet besluttet 

myndighetene at BPA skal forstås som 

et likestillingsverktøy, ikke en helsetje-

neste. Problemet er at mange av kom-

munene ikke forstår dette skillet. Men-

nesker som har et assistansebehov tren-

ger praktisk bistand for å kunne gjøre 

hverdagslige ting. Kle på seg om morge-

nen, gå på jobb, delta i frivillighet, gå på 

kafé med venner. Små og store ting som 

utgjør selve livet. Uten BPA, eller med 

for få innvilgede BPA-timer, blir våre 

medmennesker forvist til en isolert og 

passiv hjemmetilværelse. Du kan bruke 

stemmeseddelen din 9. september til å 

endre dette i din kommune.

Det er nemlig kommunene som styrer 

BPA-ordningen. Det betyr at BPA-tilbu-

det varierer fra sted til sted. Når man 

har en funksjonsnedsettelse er det et 

sjansespill avhengig av hvilken kom-

mune man bor i. Noen i forvaltningen 

forstår BPA, andre har ikke peiling. 

Altfor mange kommuner tror at BPA er 

en helsetjeneste. Det betyr at man bare 

får assistanse til det mest basale – de 

samme tjenestene som hjemmehjelpen 

tilbyr. Men BPA er ikke hjemmehjelp. 

Det er frihet til å gjøre hva man vil i og 

utenfor hjemmet. Mange kommuner 

praktiserer kommunearrest. Tenk om 

det var du som hadde et assistansebe-

hov, og tenk om kommunen du bor i 

satt en rekke krav eller ikke tillater at 

du reiser utenfor kommunen din med 

assistent. Dersom du har et assistanse-

behov betyr det i realiteten at du aldri 

får forlate kommunen din. Hvordan er 

dette der du bor?

Vår medlemsundersøkelse om BPA fra 

2017, «Likestilling i revers?» er urovek-

kende lesning. 36 % av de spurte får 

ikke tilstrekkelig assistansetimer til å 

dekke sitt behov. 30 % må nedprioritere 

grunnleggende behov som tannpuss og 

dusjing. Hele 70 % må nedprioritere so-

sialt liv og fritid. Det mest urovekkende 

er at dette gjelder for 100 % av de under 

18 år. Våre ungdommer blir forvist til 

et liv i isolasjon og utestengelse. Det er 

uakseptabelt og kan ikke tolereres. Dine 

kommunepolitikere bestemmer – du 

bestemmer hvem de skal være.

Derfor er vår oppfordring klar. Bruk 

stemmeretten din 9. september og gi 

den til noen som vil styrke BPA-tilbu-

det der du bor. Vær med å stem frem et 

samfunn som heier på frihet, selvsten-

dighet og inkludering. Eller sagt med 

andre ord: Ikke stem på noen som sten-

ger andre ute!

Freddy Ulvseth

Regionleder Norges 

Handikapforbund Agder (NHF)
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Når det er hvilken kommune du 

bor i som avgjør om du får leve et 

fritt og selvstendig liv, forstår                  

alle at noe er riv ruskende galt
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Meninger Si dinmening på smsmerket STMENING til 2399 eller på e-post til
redaksjon@avisa-st.no.
Maksimal lengde på innlegg er 700 ord. Alle innlegg somsendes ossmå signeres
med fullt navn,mendukan være anonympå trykk i avisa. Redaksjonen forbeholder
seg retten til å foreta språklige korrigeringer og forkorting av innlegg.

Denne statistikken lika ikkje
Høgreregjeringa. Justisministe-
ren seier han ikkje tar dei på
alvor. Tala somviste atmange
norske kommunar nærast er
sopa for politifolk dei siste 2 åra
fekk også kommunikasjonsav-
delinga til Høgre til å vakne.
Innleggmed tittel «Distriktene
har fåttmer politi» blir sendt til
aviser over heile landetmed klar
avvising av SSB-statistikken.
Dette til tross for at tillitsvalte i
politiet, politistasjonssjefar og
lensmennover heile landet
bekreftar tala frå SSB.
Nærpolitireforma trådde i

kraft 1. januar 2016 ogmålet var
blant anna at politiet skulle vere
meir tilgjengeleg og tilstade
lokalt.Mendette er ikkje fyrste
statistikk eller rapport somer
nedslåande. Fleire rapporter det
siste året har bekrefta at gjen-
nomføringa av nærpolitireforma
er ute av kurs. Rapporten fra
Fafo ogOsloMET sombaserer
seg på 3.100 respondentar i
politiet er nedslående og viser at
det lokalet politiets tilstedevæ-
relse er svekka. At polititilsette
opplever at det ikkje er nok
ressursar til at ein kan gjere
jobben sin på ein godmåte, og at
denuformelle kontaktenmed
nærmiljøet, somhar skapt
trygghet og kjennskap, er sterkt
redusert til fordel for enmeir
kontrollerande og reaktiv til-
nærming.

Det kjem tydeleg fremat det
førebyggande arbeidet er svek-

ka. Vidare har professorane
Cathrine Filstad ogTomKarp
har gjennomført vekesvismed
feltundersøkingar, observas-
jonar, samtaler og spørjeun-
dersøkingar av 4500politi-
tilsette somblei presentert i en
rapport i januar 2019. Filstad
seier under lanseringen av rap-
porten at: «Hadde denne typen
endringsprosess blitt presset
gjennom i det private næringsliv-
et så tror jeg ikke det hadde vært
en eneste ansatt igjen».

Denne rapporten viste blant
anna at 80% trur det førebyg-
gande politiarbeidet blir enten
dårlige eller same som før på
grunn av reforma, nesten 80%
seier at beredskapen blir dårle-
gare eller same som før, 90%
seier at tilgjengeligheiten for
publikum til politiet har blitt
dårlegare.
Til tross for desse rapportane,

til tross for SSB sin statistikk,

tviheld høgreregjeringa på vers-
jonen omat «vi er på rett kurs!».
Nei, vi er ikkje det. Ein del har
blitt betre,men langt i frå godt
nok. Reforma var og er nød-
vendig. Vi treng sterke felles
einingar sentralt.Mennærpol-
itiet er ikkje styrka, etterfor-
skingsløftet er ikkje gjennom-
ført. Arbeiderpartietmeiner at
regjeringa for lengst har brutt
forliket somblei inngått i Stort-
inget omnærpolitireforma.
SSB sin statistikk er absolutt

ikkje uinteressant, den viser at
reforma ikkje har styrka nærpol-
itiet. Vi veit det blant anna er
fordi den er kraftig underfinan-
siert. Stortinget har vedtatt at
alle gjenverande tenstestader
skal styrkast. Det kan ikkje vere
sant samtidig sompolitistas-
jonen påNotoddennedbeman-
nar, samtidig somSkien kom-
munehar 34 færre årsverk i
politiet no enn for to år sidan.

Formitt fylke Telemark sin del
kjemvi netto svært dårleg ut,
med over 30 færre årsverk i
politiet på 2 år.

Tida for bortforklaringar er
over. Arbeiderpartiet krev hand-
ling og pengar. Eg undrast over
kvar KrF ogVenstre har blitt av.
Somparti bak forliket hadde dei
samekrav somoss,mennohar
det blitt heilt stille. Justisminis-
teren har varsla ei «løypemeld-
ing» om reforma til hausten.
Samanmeddenmådet koma eit
solid løft for ressurssituasjonen i
politidistrikta, samt justerte
ambisjonar.

Prioritet nummer ein nomå
vere politiets fyrsteline - nær-
politiet og etterforskingskapasi-
tet. Å sørge for at folk får eit reelt
styrka nærpoliti der dei bur.
LENEVÅGSLID (AP),
LEIARAVJUSTISKOMITEENPÅ
STORTINGET

Nærpolitireforma trådde i kraft1. januar 2016ogmålet var blant anna at politiet skulle veremeir
tilgjengeleg og tilstade lokalt. Illustrasjonsfoto

Tida for bortforklaringar er over
Måndag 20.mai
omtalte Dagbladet
ferske tal frå SSB som
viser korleis veksten i
årsverk i politietaten
har utvikla seg dei siste
to åra.

Brukerstyrt personlig assistanse
(BPA) er en ordning somerment
å gi folk somhar et assistansebe-
hov de sammemulighetene til å
bidra og til å delta på lik linje
med alle andre. Slik det er i dag,
er det store forskjellermellom
kommunene, ogmange kanskje
flytte for å kunne leve et selv-
stendig liv.

Allerede tidlig på nittitallet
besluttetmyndighetene at BPA
skal forstås somet likestillings-
verktøy, ikke enhelsetjeneste.

Problemet er atmange av kom-
munene ikke forstår dette skil-
let.Mennesker somhar et assist-
ansebehov trenger praktisk
bistand for å kunne gjøre hver-
dagslige ting. Kle på seg om
morgenen, gå på jobb, delta i
frivillighet, gå på kafémedven-
ner. Småog store ting somutgjør
selve livet. UtenBPA, ellermed
for få innvilgedeBPA-timer, blir
våremedmennesker forvist til
en isolert og passiv hjemme-
tilværelse. Du kan bruke stem-
meseddelen din 9. september til
å endre dette i din kommune.

Det er nemlig kommunene
somstyrer BPA-ordningen. Det
betyr at BPA-tilbudet varierer fra
sted til sted. Nårmanhar en
funksjonsnedsettelse er det et
sjansespill avhengig av hvilken
kommunemanbor i. Noen i
forvaltningen forstår BPA, andre
har ikke peiling. Altformange

kommuner tror at BPA er en
helsetjeneste. Det betyr atman
bare får assistanse til detmest
basale – de samme tjenestene
somhjemmehjelpen tilbyr.Men
BPAer ikke hjemmehjelp. Det er
frihet til å gjøre hvamanvil i og
utenfor hjemmet.Mange kom-
muner praktiserer kommunear-
rest. Tenk omdet var du som
hadde et assistansebehov, og
tenk omkommunendubor i satt
en rekke krav eller ikke tillater at
du reiser utenfor kommunendin
med assistent. Dersomduhar et
assistansebehov betyr det i
realiteten at du aldri får forlate
kommunendin.Hvordan er
dette der du bor?

Vårmedlemsundersøkelse om
BPA fra 2017, «Likestilling i re-
vers?» er urovekkende lesning.
36%avde spurte får ikke til-
strekkelig assistansetimer til å
dekke sitt behov. 30%måned-

prioritere grunnleggende behov
som tannpuss og dusjing. Hele
70%månedprioritere sosialt liv
og fritid. Detmest urovekkende
er at dette gjelder for100%avde
under18 år. Våre ungdommer
blir forvist til et liv i isolasjon og
utestengelse. Det er uaksepta-
belt og kan ikke tolereres. Dine
kommunepolitikere bestemmer
– du bestemmer hvemde skal
være.

Derfor er vår oppfordring klar.
Bruk stemmeretten din 9. sep-
tember og gi den til noen somvil
styrke BPA-tilbudet der du bor.
Værmed å stem fremet sam-
funn somheier på frihet, selv-
stendighet og inkludering. Eller
sagtmed andre ord: Ikke stem
pånoen somstenger andre ute!
MARTINEELIASSON
NESTLEDER INORGESHAND-
IKAPFORBUNDSUNGDOMTRØN-
DELAG

MartineEliassonernestleder i
NorgesHandikapforbunds
UngdomTrøndelag.
Foto: Privat

Stempå frihet og selvstendighet
Når det er hvilken
kommunedu bor i som
avgjør omdu får leve et
fritt og selvstendig liv,
forstår alle at noe er riv
ruskende galt.

Fire år på radhar pensjonister
i Norge tapt kjøpekraft. I år
endte trygdeoppgjøretmed
NULL. Pensjonistforbundet
krever forhandlingsrett på
pensjon, inntektsvekst på
linjemedyrkesaktive og at
trygdeoppgjørene skal be-
handles av Stortinget. Pens-
jonister opplever den samme
prisveksten på strøm,mat og
drivstoff somalle andre, og vi
mener det er en selvfølge at
pensjonistene skal ha den
samme inntektsveksten.
Dette gjelder ikkeminst frem-
tidens pensjonister!

Pensjonistene utgjør nær
enmillion av landets innbyg-
gere, nå er det på tide åmark-
ere at vi ikke lenger finner oss
i denne forskjellbehandlin-
gen! Den 6. juni samler Pens-
jonistforbundet sineme-
dlemmer og støttespillere til
en demonstrasjon foran
Stortinget. Her blir det appell-
er, kulturinnslag og felless-
kap. Politikerne har ansvaret
for at pensjonenduhar spart
opp gjennomet langt yrkesliv
blirmindre verdt, år for år. Vi
skal fortelle at dette ikke kan
fortsette!

Pensjonistforbundet Trøn-
delag støtter også oppom
saken, og vi stillermedbuss
fra Steinkjer og Trondheim.
LIVTHUN
FYLKESLEDER
PENSJONISTFORBUNDET
TRØNDELAG

Nok er nok

Pensjonistforbundet skal
demonstrere foranStor-
tinget.Foto: Arkiv
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BPA som kampsak i VALG 2019
BPA blir også satt på politikernes dagsorden i forbindelse med kommunevalget 
i 2019, gjennom prosjektet VALG 2019, på samme måte som skole. 

Når vi løfter sammen, får vi oppmerksomhet 
om sakene våre. Gjennom VALG2019 har vi 
satt BPA på dagsorden i flere lokalaviser.

Faksimiler fra Romsdals Budstikke, Agderposten, ifinnmark.no og avisa-st.no.
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Viktig lokalt påvirkningsarbeid
En utredning er helt nødvendig, men vil ta tid. I mellomtiden jobber vi for å skape endringer  

i kommunene. Regionene har vært kraftsentre som tar tak i politikken vi vil fronte og bringer den ut i 
lokalsamfunnene. Både lokallag, regioner, landsforeninger og NHFU har engasjert seg i arbeidet. Flere 

steder har funksjonshemmedes organisasjoner etablert nye samarbeid for å nå felles mål.

BPA-fokus på politiker-møter i Nord-Norge
BPA har også stått på dagsorden I Nord-Norge, blant annet i 
forbindelse med møter mellom regionstyret og ansatte og politikere 
i Alta og Harstad. Sammen med NHFU, NFU, Prima Assistanse 
og FFO, delte vi våre erfaringer og fikk gode diskusjoner om BPA, 
med tanke på hva rettigheten innebærer og kommunenes BPA-
praksis. Vi sa ifra om hva som er intensjonen med BPA, hva BPA 
betyr for å få leve det livet en ønsker og vi redegjorde for Norges 
forpliktelser i henhold til FN-konvensjonen for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. 

Endring av konsesjonsgrunnlag for BPA-ordningen i fem kommuner i Oppland
I desember 2018 oppdaget et av våre medlemmer at 
fem Opplands-kommuner var i ferd med å gå inn for 
et nytt felles konsesjonsgrunnlag for BPA-ordningen. 
Konsesjonsgrunnlaget ville blant annet begrenset 
brukerens rett til å reise ut av landet med assistent og 
stred åpenbart imot intensjonen med BPA-ordningen. 
Saken hadde ikke vært innom de kommunale rådene 
for funksjonshemmede. 

En gruppe tillitsvalgte, med regionstyremedlem Remi 
Johansen i spissen, satte umiddelbart i gang en 
aksjon for å få stoppet dette. Regionkontoret sendte 
brev til kommunene og forklarte hvorfor dette var en 

dårlig løsning. Saken fikk også oppmerksomhet i flere 
mediesaker, og i åpne allmøter. Til slutt gikk samtlige 
kommuner tilbake på flere av de kritikkverdige 
elementene i konsesjonsgrunnlaget og beklaget 
hvordan prosessen hadde foregått. Man fikk en 
akseptabel ordning og kommunene innså hvor viktig 
det er at slike saker går gjennom de kommunale 
rådene. Senere begynte andre kommuner i regionen å 
ta kontakt når de skulle utarbeide nye avtaler for sine 
BPA-ordninger. Saken viser at det nytter å si ifra, stå 
sammen og være synlige. Slik kan vi vise vei til gode, 
framtidsrettede løsninger.

Sikring av BPA-tilbudet i NHF Øst
NHF Øst har fått mange henvendelser fra enkeltper-
soner og lokallag om at BPA-ordningen ikke fungerer 
godt nok. Mange har fått råd og veiledning, det er 
gitt opplæring og lokallag som jobber med BPA har 
fått god støtte. I Sarpsborg har vi, sammen med 
HBF Østfold og Uloba, jobbet for å sikre et godt 
BPA-tilbud i kommunen. I Fredrikstad har vi gjort det 
samme, med god drahjelp fra NHF Fredrikstad, som 
har stått i spissen for Likeverdsalliansen. Likeverdsal-
liansen er et uformelt samarbeid mellom HBF Østfold, 

FFO, NHFU Østfold, Ryggmargs- og hydracepalusfo-
reningen, Uloba og NHF Fredrikstad, som jobber for 
å påvirke politiske saker gjennom politikerkontakt og 
medieoppmerksomhet. Alliansen har verken et styre 
eller formelle møter, men klarer likevel å mobilisere 
stort og få mye oppmerksomhet når de trenger det. 
Med fakkeltog, avisartikler, medieoppslag og samar-
beid på tvers sikret de blant annet politisk seier om 
BPA.
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Omfattende politikerkontakt førte til BPA-gjennomslag i Kristiansand. Faksimiler fra Fædrelandsvennen 26/07-18 og fvn.no

Viktig BPA-seier i Kristiansand
Kristiansand er en av mange kommuner der BPA-
ordningen ikke har fungert. Kommunen har vært 
blant landets strengeste når det gjelder timetildeling, 
BPA sidestilles med hjemmehjelp og kommunen er 
opptatt av rettferdighetsprinsippet – noe som har ført 
til at Jørgen på 25 får samme hjelp som Olga på 85. 
NHF har jobbet for en bedre lokal ordning gjennom 
flere år, noe som resulterte i at ordføreren bestilte 
en revisjonsrapport om BPA. Da rapporten ble kjent 
startet vi en stor utadrettet kampanje i media og på 
sosiale medier for å få politikerne i Agder med på at 
BPA skal bli et likestillingsverktøy og at timetildelingen 
skal økes. Vi fikk med oss folket og opposisjonen OG 
vi fikk gjennomslag! En måned før politikerne skulle 
få saken til politisk behandling, vedtok et enstemmig 
bystyre en bestilling til administrasjonen om å utrede 
hvordan man kan sikre et akseptabelt BPA-tilbud. 
Det ble også lagt føringer for at funksjonshemmedes 
organisasjoner skal inkluderes i arbeidet videre. 
Vedtaket ble mye bedre enn vi hadde håpet på, men 
ble trenert av administrasjonen, som argumenterte 
med at det ikke var budsjettmidler til et utvidet BPA-
tilbud. Etter påtrykk fra oss, gikk imidlertid ordføreren 
ut og lovet å øke BPA-bevilgningene. 

SUKSESSOPPSKRIFT!

• Funksjonshemmede sto fram og  

fortalte om en urimelig praksis i  

strid med intensjonen

• Vi sa tydelig ifra om at tilbudet  

var uakseptabelt

• Vi etablerte kontakt med betydningsfulle 

politikere og fikk dem med oss

• Vi mobiliserte stort og sto sammen  

med andre

• Vi var synlige i media og på  

sosiale medier

• Vi ga oss ikke, men holdt fokus  

og holdt ut!



Sammen om en ny tid

endre  
holdninger

Vi skal

Ofte er negative holdninger, fordommer og uvitenhet årsak til 
at mennesker diskrimineres, stenges ute og møter hindringer. 
Holdninger endres i møter mellom mennesker og vi skal lage 
møteplasser hvor folk får ny kunnskap, nye tanker og meninger.  
En møteplass kan være skolebesøk, cafedebatt, togtur med 
politikere, kurs, kongress, frokostmøte, fest, festival og mye annet! 
Ta i bruk engasjementet og nettverket. Vi skal også jobbe bevisst 
med våre egne holdninger til hverandre og andre.

Vi skal fronte arbeidet for et mangfoldig samfunn hvor alle er like
stilte og kan delta. Våre erfaringer gjør at vi vet hva som fungerer og 
hva som diskriminerer, derfor skal vi vise vei. Funksjons hemmede 
skal sikres like muligheter gjennom rettigheter, ikke gjennom 
 veldedighet. Å f.eks. gjøre en butikk eller skole tilgjengelig for alle 
handler ikke om å være snill, men om å følge loven. Vi skal gjøre FNs 
konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjons
evne (puh!) (CRPD) kjent og forstått.

Vi skal være tilstede der det fattes beslutninger som får 
konsekvenser for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi skal 
være en synlig og tydelig aktør som bidrar til at lover og rettigheter 
blir gjeldende i folks hverdag. Vi skal være både rådgiver, 
pådriver og vaktbikkje, når det trengs. Vi skal bidra aktivt til gode, 
inkluderende nærmiljøer for alle. Vi skal være tilgjengelige, synlige 
og tilstede med utadrettet arbeid i hele landet. 

Vi skal si i fra når det trengs! Vi skal reagere og være en tydelig 
stemme når noen diskrimineres og må sloss for å få sine rettigheter. 
Vi skal kaste flomlyset på de som diskriminerer, stenger ute og 
ignorerer loven. Vi skal oppfordre til å melde fra om diskriminering 
og urett og være aktive i kampen mot hatkriminalitet og hatprat 
både i den virkelige verden og i sosiale medier. Vi skal bruke egne 
erfaringer og kunnskap for å spre engasjement for våre saker.

Vi skal gjøre det synlig og tydelig hva samfunnet går glipp av når 
mennesker stenges ute. Vi skal ta i bruk aksjonsformer som gir oss 
den oppmerksomheten vi trenger for å få gjennomslag.  Vi skal 
oftere aksjonere samtidig i hele NHFfamilien. Når vi satser på likt 
blir vi så mye synligere. Vi skal prioritere mer utadretta aktiviteter. 
På FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, 3. desember, 
skal vi ha årlige markeringer i hele landet.
 

Mangfold og variasjon er en styrke – både for samfunnet og i vår 
egen organisasjon. De virkelig store gjennomslagene får vi når vi 
står sammen for felles sak, derfor skal invitere med oss flere andre 
organisasjoner og miljøer i arbeidet – og stille opp når andre trenger 
vårt engasjement og vår kunnskap. Alle skal være velkommen 
og finne tilbud hos oss. Vi skal åpne opp NHF-fellesskapet for 
flere og investere tid og krefter i å bygge en sterk VI-kultur i hele 
organisasjonen.

Å satse ungt skal være førende for oss tiden framover. Vi skal 
utforme konkret og helhetlig politikk for ungdom og unge voksne, 
vi skal påvirke morgendagens politikere, journalister, lærere, 
ledere, arkitekter m.fl. Vi skal gi vår egen ungdomsorganisasjon, 
NHFU, støtte og ressurser til å bygge seg opp som en slagkraftig 
organisasjon og vi skal bygge opp et nettverk og tilpasse aktiviteter 
og tilbud til de unge voksne (25 – 45) i NHF. 

For å nå målene våre trenger vi mange skolerte og engasjerte 
mennesker i organisasjonen. Aktive medlemmer, tillitsvalgte, 
ansatte og andre på laget skal få lære å bli gode formidlere i møte 
med ulike målgrupper og gjennom ulike kanaler. Det skal gis 
opplæring i moderne organisasjonsarbeid, mobilisering, aksjons 
og kampanjearbeid og innføring i NHFs historie, ideologi og 
samfunnsoppdrag. Vi skal lære av hverandre og være rause med å 
dele og overføre kunnskap! 

Vi skal være en pådriver for gode, fremtidsrettede løsninger. Vi skal 
utvikle ny politikk og modige forslag til utforming av  morgendagens 
rause og inkluderende samfunn, sammen med  andre ressurs-
personer og miljøer. Vi skal tenke nytt og fritt om hvordan vi 
kan få med oss flere støttespillere, nye former for organisering og 
hvordan vi skal være en organisasjon med plass til alle som stiller seg 
bak vårt samfunns oppdrag og vil være med i arbeidet for mangfold 
og likestilling. 

gÅ FORAN
i likestillings- og
rettighetsARbeidet 
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blir gjeldende i folks hverdag. Vi skal være både rådgiver, 
pådriver og vaktbikkje, når det trengs. Vi skal bidra aktivt til gode, 
inkluderende nærmiljøer for alle. Vi skal være tilgjengelige, synlige 
og tilstede med utadrettet arbeid i hele landet. 

Vi skal si i fra når det trengs! Vi skal reagere og være en tydelig 
stemme når noen diskrimineres og må sloss for å få sine rettigheter. 
Vi skal kaste flomlyset på de som diskriminerer, stenger ute og 
ignorerer loven. Vi skal oppfordre til å melde fra om diskriminering 
og urett og være aktive i kampen mot hatkriminalitet og hatprat 
både i den virkelige verden og i sosiale medier. Vi skal bruke egne 
erfaringer og kunnskap for å spre engasjement for våre saker.

Vi skal gjøre det synlig og tydelig hva samfunnet går glipp av når 
mennesker stenges ute. Vi skal ta i bruk aksjonsformer som gir oss 
den oppmerksomheten vi trenger for å få gjennomslag.  Vi skal 
oftere aksjonere samtidig i hele NHFfamilien. Når vi satser på likt 
blir vi så mye synligere. Vi skal prioritere mer utadretta aktiviteter. 
På FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, 3. desember, 
skal vi ha årlige markeringer i hele landet.
 

Mangfold og variasjon er en styrke – både for samfunnet og i vår 
egen organisasjon. De virkelig store gjennomslagene får vi når vi 
står sammen for felles sak, derfor skal invitere med oss flere andre 
organisasjoner og miljøer i arbeidet – og stille opp når andre trenger 
vårt engasjement og vår kunnskap. Alle skal være velkommen 
og finne tilbud hos oss. Vi skal åpne opp NHF-fellesskapet for 
flere og investere tid og krefter i å bygge en sterk VI-kultur i hele 
organisasjonen.

Å satse ungt skal være førende for oss tiden framover. Vi skal 
utforme konkret og helhetlig politikk for ungdom og unge voksne, 
vi skal påvirke morgendagens politikere, journalister, lærere, 
ledere, arkitekter m.fl. Vi skal gi vår egen ungdomsorganisasjon, 
NHFU, støtte og ressurser til å bygge seg opp som en slagkraftig 
organisasjon og vi skal bygge opp et nettverk og tilpasse aktiviteter 
og tilbud til de unge voksne (25 – 45) i NHF. 

For å nå målene våre trenger vi mange skolerte og engasjerte 
mennesker i organisasjonen. Aktive medlemmer, tillitsvalgte, 
ansatte og andre på laget skal få lære å bli gode formidlere i møte 
med ulike målgrupper og gjennom ulike kanaler. Det skal gis 
opplæring i moderne organisasjonsarbeid, mobilisering, aksjons 
og kampanjearbeid og innføring i NHFs historie, ideologi og 
samfunnsoppdrag. Vi skal lære av hverandre og være rause med å 
dele og overføre kunnskap! 

Vi skal være en pådriver for gode, fremtidsrettede løsninger. Vi skal 
utvikle ny politikk og modige forslag til utforming av  morgendagens 
rause og inkluderende samfunn, sammen med  andre ressurs-
personer og miljøer. Vi skal tenke nytt og fritt om hvordan vi 
kan få med oss flere støttespillere, nye former for organisering og 
hvordan vi skal være en organisasjon med plass til alle som stiller seg 
bak vårt samfunns oppdrag og vil være med i arbeidet for mangfold 
og likestilling. 

gÅ FORAN
i likestillings- og
rettighetsARbeidet 
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endre  
holdninger

Vi skal
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samfunnsoppdrag. Vi skal lære av hverandre og være rause med å 
dele og overføre kunnskap! 

Vi skal være en pådriver for gode, fremtidsrettede løsninger. Vi skal 
utvikle ny politikk og modige forslag til utforming av  morgendagens 
rause og inkluderende samfunn, sammen med  andre ressurs-
personer og miljøer. Vi skal tenke nytt og fritt om hvordan vi 
kan få med oss flere støttespillere, nye former for organisering og 
hvordan vi skal være en organisasjon med plass til alle som stiller seg 
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DEL 1 - LIKESTILLINGSKAMP OG RETTIGHETSARBEID

#sammenomennytid

VIKTIGE OPPFØLGINGSOPPGAVER 
PÅ HJELPEMIDDELOMRÅDET
Hjelpemidler som rullestoler, krykker, personløftere og mye mer, er en forutsetning for 
funksjonshemmedes mulighet til å leve selvstendig og delta på lik linje med andre i 
samfunnet. Norge har verdens beste hjelpemiddelsystem som sikrer hver enkelt tilgang til 
nødvendige hjelpemidler, uavhengig av hvor man bor og hva slags økonomi man har. De siste 
årene har vi sett flere angrep på den gode ordningen vi har, og kampen mot en kommunal 
hjelpemiddelformidling og -finansiering har preget oss i flere år.

Seier i kampen for å bevare hjelpemiddelordningen

Da regjeringen lanserte sitt forslag til statsbudsjett i 
oktober 2017, inneholdt det et forslag om å overføre 
ansvaret for og finansieringen av enkle hjelpemid-
ler i dagliglivet og kompliserte bolighjelpemidler til 
kommunene. Forslaget vakte sterke reaksjoner blant 
funksjonshemmede og førte til massiv kamp for å 
bevare en god statlig hjelpemiddelordning. Saken 
mobiliserte vidt og bredt, både i og utenfor organi-
sasjonen. Vi jobbet tett sammen med NHFU, FFO, 
Norsk Ergoterapeutforbund med flere. Kampen ble 
ført både via facebook-kampanjer, e-postkampanjer 
til og møter med sentrale politikere, og en lang rekke 
medieoppslag.

Det var en stor seier for oss da Stortinget i desember 
2017 sa nei til regjeringens forslag og sikret fortsatt 
forankring av hjelpemidlene i folketrygdloven. Regje-
ringen måtte dermed skrinlegge sine planer. Stortin-
get ga dessuten føringer om å styrke kvaliteten på 
området, gjennom brukerpassordningen, bestillings-
ordningen, IKT-løsninger og bedre informasjon. Det 
ble også gitt føringer om at den pågående evaluerin-
gen av ortopediske hjelpemidler skulle sikre fortsatt 
forankring i folketrygden. Siden den tid har vi jobbet 
på flere områder med å følge opp Stortingsvedtaket.

Hjelpemiddelsaken er et eksempel til etterfølgelse på 
å jobbe samlet og offensivt, være synlige og få gjen-
nomslag. Vi samlet oss i kampen for funksjonshem-
medes rettigheter og vant.

SUKSESSOPPSKRIFT!

•  Vi var tydelige, med et klart og spisset 

budskap, i en egentlig komplisert sak

•  Vi mobiliserte og sto sammen, både  

på tvers av fylkes- og landsforenings- 

grenser og sammen med andre  

organisasjoner og miljøer

•  Vi brukte media og sosiale medier og 

var synlige, sammen, samtidig

•  Vi ga oss ikke, men gjentok og 

gjentok og gjentok budskapet, 

overalt og i alle kanaler



 ■ AnSvArSoverføring

reg jeringen vil overføre ansvar 
for hjelpemidler fra stat til 
kommune. Hvorfor bruke tid og 
ressurser på å ødelegge noe som 
fungerer?

«rullestolen er bena mine» er 
et vanlig utsagn. Og slik er det 
for mange av oss. Hjelpemidlene 
våre er helt nødvendige for at 
vi kan leve våre liv – aktivt og 
sosialt.Regjeringen vil gi kom-
munene finansieringsansvar og 
flere oppgaver på hjelpemidde-

lområdet. For oss vil det bety at 
det blir dyrere og vanskeligere å 
få de hjelpemidlene vi trenger. 

Det sies at Norge har verdens 
beste hjelpemiddelordning. Vi 
har gode hjelpemiddelsentraler 
og hjelpemidlene blir finansiert 
via den statlige folketrygden. Alle 
skal få dekket sine behov, uav-
hengig av hvor i landet de bor. 

norske kommuner er dyktige 
på mye, men de er også forskjel-
lige. Vi kan ikke risikere at 
tilgangen til hjelpemidler blir 

avhengig av kommunebudsjettet 
eller av hva slags kompetanse 
som finnes lokalt. Jeg har opp-
levd at tilpasning av et hjelpe-
middel som kommunen har an-
svaret for er vanskelig på grunn 
av mangel på kompetanse. 

De siste årene har vi sett flere 
angrep på hjelpemiddelformid-
lingen. Noen hjelpemidler er 
allerede tatt ut av folketrygden, 
mens andre har kommunene 
overtatt ansvaret for. Brukerne 
fortviler. Mange får ikke lenger 
de hjelpemidlene de trenger. 

Det hjelper ikke å ha rett, hvis 
hverdagen blir en kamp for å få 
rettighetene oppfylt.

Det å flytte hjelpemiddelansva-
ret kan fort bli en tapssituasjon 
også for kommunene som skal 
sørge for sine innbyggere. Vi 
har fagfolk i ryggen når vi sier 
at dette kan føre til at mange 
får større hjelpebehov og blir 
mer isolert. En høringsrunde 
før sommeren viste dessuten at 
de fleste kommuner faktisk ikke 
ønsker dette.

Hjelpemiddelformidlingen er 
ikke problemfri. Både søknads- 
og formidlingsprosessen kan 
være langdryg og kronglete. 
Vårt råd er: Sett heller i gang 
med forenklinger og effektivi-
sering! Det kan gjøres uten å 
rasere det som fungerer.

Per langelanD
leder av norges Handikapforbund nord-Jæren 

og styremedlem av region nHf Sørvest

anne MarIe aueSTaD
nestleder av norges Handikapforbund nord-

Jæren og region nHf Sørvest

Ikke rør hjelpemidlene våre!

I statsbudsjettet for 2018, som regjer-
ing en la fram 12. oktober, går det fram 
at Arbeids- og sosialdepartementet 
vil gi kommunene et totalansvar for 
formidling av såkalt «enkle og høy-
frekvente» hjelpemidler. Disse skal være 
betalt av kommunen din over ordinære 
budsjetter, og ikke lenger være noe du 
har rett til gjennom folketrygden.

Videre vil regjeringen at kommunene 
og husbanken «bør få et mer helhetlig 

Frykt for  
hjelpemiddel-
rasering
Hvert tredje hjelpemiddel som formidles  
gjennom hjelpemiddelsentralene i dag, kan havne  
på kommunale hender. Statsråd Anniken Hauglie (H) 
kaller det «en justering».

 TEKST IVAR KVISTUM

«En justering», sier regjeringen. Men:

«ENKLE OG 
HØYFREKVENTE»

Regjeringen bruker begrepet 
«enkle og høyfrekvente» om 
hjelpemidler som de ønsker å 
ta ut av folketrygden og totalt 
overlate kommunene. Det finnes 
ingen eksakt definisjon av hvilke 
hjelpemidler som menes, men 

HVORFOR, ERNA?

#NOKERNOK
Regjeringen vil gi kommunene 
mer hjelpemiddelansvar. Hvor-
for bruke tid og ressurser på å 
ødelegge noe som fungerer?

Riktige hjelpemidler er en 
forutsetning for å kunne føre 
helt normale, aktive og sosiale 
liv. Regjeringen vil i sitt forslag 
til statsbudsjett gi kommunene 
finansieringsansvar og flere 
oppgaver på hjelpemiddel- 
området. Ved å flytte ansvaret 
for hjelpemidler som rullatorer 
og trappeheiser fra stat til  
kommune kan fremtiden til 
unge funksjonshemmede bli 
kommuneøkonomiens offer. 
Det er å snik-amputere  
nasjonens ryggrad.

Det sies at Norge har verdens 
beste hjelpemiddelordning. Vi 
har gode hjelpemiddelsentra-
ler og hjelpemidlene blir finan-
siert via den statlige 
folketrygden. Alle skal få dek-
ket sine behov, uavhengig av 

Det hjelper ikke å ha rett, hvis 
hverdagen blir en kamp for å 
får rett!
 Vi har fagfolk i ryggen når vi 
sier at dette kan føre til at  
mange får større hjelpebehov 
og blir mer isolert. En hørings-
runde før sommeren viste 
dessuten at de fleste kommu-
ner faktisk ikke ønsker dette. 
Av alle kommunene i Nord- og 
Sør-Trøndelag som ga hørings-
svar, mente bare en kommune 
at det kan være positive effek-
ter med en delvis overføring til 
kommunene innen hjelpe- 
middelforvaltningen.

Å flytte hjelpemiddel- 
ansvaret kan fort bli en taps- 
situasjon for kommunene.

Hjelpemiddelformidlingen er 
ikke problemfri. Både søknads- 
og formidlingsprosessen kan 
være langdryg og kronglete. 
Vårt råd er: Sett heller i gang 
med forenklinger og effektivi-
sering! Det kan gjøres uten å 
rasere det som fungerer.

Vi har ikke velferdsstaten 
fordi vi er rike, vi er rike fordi vi 
har velferdsstaten. Og selve 
ryggraden i den er  
Folketrygden.
Hva blir det neste? Rullestol- 
ene? Mammapermen? Pensjo-
nen? Sykepengene?

Nok er nok! Ikke tull med  
Folketrygden.

KIRSTI STENERSEN
Regionleder Norges Handikapforbund (NHF)  

LOKALLAG REAGERER

Ta hensyn!
HVORFOR: Norge har verdens 
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Oppskriften  
på verdens  
beste skole

 ■ Skole

I dag er det slik at hver fjerde elev 
dropper ut av videregående skole. 
Det er som om hele Oslo, Bergen, 
Trondheim og Stavanger skulle 
droppet ut av Norge. Flere norske 
elever i dag sliter med å lese og 
skrive og dessverre er det flere jen-
ter som opplever psykiske lidelser 
enn noensinne. Den norske skolen 
svikter elevene. Hvordan kan vi 
forbedre norsk utdanning og skape 
verdens beste skole?

Vi kan først begynne med å obser-
vere nabolandet vårt, Finland, som 
scorer rekordhøyt på undersøkelser 
og landet hvor flest elever tar høyere 
utdanning. Finland har et uorto-
doks skolesystem. Elever har ikke 
lekser, og drar til skolen fire timer 
hver dag. De begynner med tidlig 
innsats allerede de første ni årene av 
skolegangen. Finland fokuserer på 
valgfrihet til elevene. 

For å få verdens beste skole, må vi 
elever få mer frihet til å velge selv. 
Dersom vi elever sliter med bokmål 
allerede, burde vi få valget om å 
vrake sidemålet for å fokusere på 
ett skriftspråk i norsk. Dersom vi 
elever ønsker å gå på en skole som 
passer oss bedre, men som ikke er 
nærmest, så skal vi ha rett til å velge 
den skolen uansett hva postnumme-
ret vårt er.  

For å få verdens beste skole, trenger 
man verdens beste lærere. Læreryr-
ket må bli attraktivt, og ikke et yrke 
hvem som helst kan utdanne seg til. 
Læreryrket er kanskje det viktigste 
yrket i dag. Det er de som skaper 
våre fremtidige ledere, og arbeidere, 
derfor er det viktig å satse på blant 
annet etter- og videreutdanning av 
lærere. Jeg vil heller ha en god lærer 
fremfor to middelsgode lærere.

Verdens beste skole er en skole 
hvor lærer og elev er satt pris på, en 
skole som er der når eleven trenger 
det mest, en skole hvor eleven får 
velge selv, en skole hvor man gleder 
seg til å reise bort til hver eneste 
morgen i over ti år.

MIlan aran
Sandnes og Jæren Unge Høyre

«Planer er ubrukelig, men 
planlegging er uvurderlig»

 ■ HelSe

Overskriften er et sitat fra en av verdens 
legendariske politikere, Winston Chur-
chill.

Sandnes Bystyre skulle mandag 
behandle omsorgsplanen for Sandnes 
2018–2030 «En god hverdag - for alle». 
Planen har så vidt vært innom kom-
munens fagutvalg for helse- og sosialsa-
ker uten å bli debattert skikkelig eller 
realitetsbehandling av alle forslag som 
ble fremmet, men bare videresendt til 
bystyret uten klare vedtak. Det viste seg 
at det også dukket opp nye forslag på 
bordet mandag. Dette har spesielt vi i 
opposisjonen reagert kraftig på i ettertid 
og KrF satte frem forslag om å sende hele 
planen tilbake til utvalget og fikk heldig-
vis hele bystyret med seg på det.

Tilbake til overskriften. Det er jo 
nettopp dette som er kjernen i hele 
Churchills velformulerte setning – å få 
være med på planleggingen. Det er der 
politikken utøves og man kan få frem 
de beste løsningene sett fra hele det 
politiske spekteret. Vi hadde ikke trengt 
politiske fagutvalg hvis det bare skulle 
være et forslagsmottak uten de grundige 
politiske debattene.

Så til planen. Det er et godt og oversikt-
lig planforslag som er lagt frem av admi-
nistrasjonen. Bare navnet på planen gis 
assosiasjoner om et taktskifte i måten vi 
tilbyr omsorgstjenester i kommunen.

Brukernes behov skal settes i sentrum 
for utvikling og endring: «Ingen beslut-
ning om meg, skal tas uten meg»

Dette er som musikk i ørene på oss Høy-
re-politikere! Det er dette vi har jobbet for 
politisk gjennom alle år som jeg har kjent 
til Høyres program og historie. Brukerne 
– borgerne skal være sjefen! Alle tjenester 
skal legges opp til brukermedvirkning og 
valgfrihet så langt det lar seg gjøre.

Jeg vil samtidig benytte anledningen 
til å takke administrasjonen og de flotte 
folkene som jobber i omsorgstjenesten. 
Sammen skal vi sørge for at det blir «En 
god hverdag – for alle». Vi politikere vil 
med årvåkne øyne følge med og sørge 
for at våre borgere får de tjenestene de 
har behov for ut fra gode økonomiske 
rammer.

Men også – og ikke minst – sørge for 
at våre ansatte i omsorgstjenesten har 
de beste arbeidsvilkår. De er juvelene i 
helsekronen. Vi skal heie på hver og en 
av dem og ha en målsetning om at ab-
solutt alle gleder seg til å gå på jobb på 
neste vakt! Sandnes kommune skal være 
den beste arbeidsgiveren for helse – og 
omsorgsarbeidere og støtteapparat. 

For å nå dette målet ønsker vi mer kon-
kurranse i sektoren. Slippe flere private 
og ideelle aktører inn på omsorgsmarke-
det fordi vi tror det er det som henter ut 
det beste i oss. 

Planen er som sagt meget god, men vi 
ønsker å fremme noen tilleggspunkter 
til planen som vi mener vil gjøre den 
enda bedre:

Til punkt 6.4. Tiltaksliste tjenester: 
 ■ Tilby fritt brukervalg i hjemmebaserte 

tjenester.
 ■ Legge til retter for turnusordninger som 

passer for brukeren i omsorgssektoren.
 ■ Tilby både ideelle organisasjoner og pri-

vate aktører bygging og drift av sykehjem 
og omsorgsboliger. Kvalitet i alle ledd er 
uansett det viktigste.

 ■ Legge til rette for mer nærhet, ømhet 
og kontakt for mennesker på institusjon. 
Livskvalitet til siste stund.

Til punkt 9.1. Tiltaksliste frivillighet:
 ■ Tilby langtidsledige arbeidssøkere kurs 

og samlinger i Aktiv omsorg og frivillig-
hetsmuligheter. Presisering: De skal ikke 
erstatte omsorgsarbeiderne, men være fri-
villige i tillegg til stab.

Til punkt 11.10. Tiltaksliste demens:
 ■ Ta initiativ til samarbeid med de nær-

liggende kommuner for å realisere et de-
mensprosjekt sammen som ser mennesket 
i stedet for pleiebehovet.

Til punkt 12.2  
Tiltaksliste fremtidens boformer: 

 ■ Legge til rette for bedre samarbeid mel-
lom offentlig og privat/ideelle aktører slik 
at vi i Sandnes kan få boformer som for ek-
sempel «Omsorg +» i Oslo. 

Til punkt 13.3 Tiltaksliste kunnskap  
og kompetanse: 

 ■ Organisere tjenestene slik at det faglige 
fellesskapet styrkes. Mer vekt på samlokali-
sering og godt fagmiljø for sykepleiere. 

 ■ Kompetanseheving rundt temaet eldre 
og seksualitet. Lage rutiner for hvordan sy-
kepleiere skal opptre i møte med den eldre 
og hvordan de eldre skal få ivaretatt sitt 
behov for seksualitet. Internundervisning, 
refleksjonsgrupper og fagdager bør foran-
kres i institusjonen.

 ■ Og kanskje kommer det enda flere for-
slag fra oss når vi nå får enda mer tid til 
å planlegge omsorgen i Sandnes for årene 
frem til 2030.

SOlgull KleTTe
Helse- og sosialpolitiker for Høyre i Sandnes

 “
Brukerne – borgerne skal være sjefen! Alle tjenester skal legges opp til brukermedvirkning  
og valgfrihet så langt det lar seg gjøre.
SolgUll klette

HELSEPLAN: Solgull Klette er helse- 
og sosialpolitiker for Høyre i Sandnes.

tips? Send det til: redaksjonen@sandnesposten.noFRITT ORD
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ansvar for tilrettelegging av bolig». I 
dag er fastmonterte hjelpemidler – som 
trappeheiser, personløftere osv. – også 
en del av det folketrygdfinansierte, 
rettig hetsbaserte formidlingssystemet.

Om regjeringen får det som den vil, blir 
det med andre ord kommunen og Hus-
banken som skal sørge for det du trenger 
for å bli boende hjemme hos deg selv.

Justering eller rasering?
Arbeids- og sosialdepartementet under-
streker i budsjettframlegget at «det 
norske hjelpemiddelsystemet er vurdert 
å være verdensledende». Likevel ønsker 
man «noen justeringer i dagens modell 
for å møte framtidens behov».

Organisasjoner som representerer 
hjelpemiddelbrukere – blant dem Norges 
Handikapforbund – var raskt ute med å 
protestere etter at innholdet i budsjett-
dokumentene ble kjent.

– Hvis dette blir gjennomført, er det 

slett ingen justering, men en direkte 
rasering av hjelpemiddeltilbudet til 
be vegelseshemmede, sa NHFs senior-
råd giver på hjelpemiddelfeltet, Guri 
 Henrik sen, til Handikapnytts nett utgave.

Det samme mener Norsk Ergotera-
peutforbund, som på sitt landsmøte i 
november vedtok følgende uttalelse:

«Dette omtales som en justering. 
Ergoterapeutenes landsmøte mener 
imidler tid at dette ikke er en justering, 
men en rasering av hjelpemiddel-
ordningen.»

Regjeringen og organisasjonene har 
altså stikk motsatt beskrivelse av forslag-
et. Så er det en justering eller en rasering?

Ingen konkrete svar
Regjeringen selv gir ingen konkrete svar 
på hvilke og hvor mange hjelpemidler 
som kan være omfattet av forslaget om 
«kommunalisering». Heller ikke stor-

Nav selv har pekt på noen mulige 
kjennetegn:

•  En artikkel hvor 
hjelpemiddelsentralen i liten grad 
bistår i utredning av behov.

•  En artikkel hvor det ikke kreves 
spesiell kompetanse for å gi 
opplæring eller videre oppfølging.

•  En artikkel uten, eller med lite, 
tilbehør.

•  En artikkel som kan monteres/
tas i bruk uten hjelp fra 
hjelpemiddelsentralen.  

•  En artikkel som ikke tas inn i 
hjelpemiddelsentralenes ordning 
med gjenbruk.

TØMMERTRANSPORT

Bruer til   
besvær
Hvis transporten av tømmer i 
Norge skal være så effektiv og 
miljøvennlig som mulig, må 
tømmervogntogene kunne  
kjøre med fulle lass. Selv om 

nesten hele vegnettet nå tåler 
en totalvekt på 60 tonn, kan 
dårlig standard på en enkelt 
bru føre til at tømmerbilene må 
kjøre med halvfulle lass. 
 Resultatet blir flere turer og 
tømmerbiler på vegene, noe 
som gir store ekstra kostnader 
og økte CO2-utslipp. I mange 
områder gjør høye transport-
kostnader at det ikke er økono-
misk grunnlag for å hente ut 
skogressursene. 

Vi har et svært godt sam- 
arbeid med Statens vegvesen, 
og en systematisk satsing for å 
effektivisere næringens logis-
tikk er drevet frem at Storting 
og regjering. I behandlingen av 
Nasjonal transportplan fikk re-
gjeringen bred støtte i Stortin-
get for at det skal brukes 50 
millioner kroner per år i perio-
den 2018-2023 for å få utbedret 
de viktigste flaskehalsene i  
fylkesvegnettet. 

Mange bruer kan få til- 
strekkelig standard om de  
forsterkes for noen millioner 
kroner. For de mest lønnsom-
me prosjektene er investerin-
gen spart inn på mindre enn 
fem år.  

Regjeringen har ikke fulgt 
opp med bevilgninger til å star-
te programmet i 2018. Dette er 
samfunnsøkonomisk lønnsom-
me investeringer, og de bidrar 
ekstremt målrettet til å styrke 

konkurransedyktigheten til 
næringslivet i distriktene, redu-
sere klimagassutslippene og til 
å mobilisere mer fornybare  
bioressurser. Vi håper Stor- 
tinget er enige i at vi bør hente 
ut disse gevinstene så raskt 
som mulig og løfter dette inn i 
statsbudsjettet for 2018. 

ERIK LAHNSTEIN
Administrerende direktør i Norges 

Skogeierforbund

YRKESGRUPPE PRESSET

Frp truer   
norske fiskere
I norsk fiskeripolitikk har det vært 
et viktig prinsipp at det er  
aktive fiskere som kan ha  
kvoter og drive fiske. Vi har lo-
ver som sikrer dette prinsippet. 

Nå har Per Sandberg åpnet 
for at en eier av en fiskebedrift 
kan få lov til å drive fiske.  
Fiskernes organisasjoner er  
entydige i sin kritikk av Sand-
berg og regjeringa. 

Liberaliseringen av retten til 
å fiske kan ha store konsekven-
ser. Det vil bli lettere for utlen-
dinger å drive fiske og ha 
fiskerettigheter i Norge. 

Stortinget har slått fast at  
fisken tilhører det norske folk i 
fellesskap. Da kan Senterparti-
et ikke godta at Per Sandberg 
og Fremskrittspartiet gjennom 
enkeltvedtak undergraver  
dette. 
Jeg trodde Frp var opptatt av å 
sikre norske fiskere og norsk 
kontroll over fisken vår. Per 
Sandberg og Frp bruker makta 
si til å åpne for at norske fiske-
rettigheter havner på utenland-
ske hender.
 

GEIR POLLESTAD
Stortingsrepresentant Senterpartiet, leder 

næringskomiteen 
 

LÆRINGSPROSESS

En av oss!
Hvordan skaper vi et godt felles-
skap med rom og muligheter 
for våre nye landsmenn, flykt-
ningene?

Kommunene i Nord-Trønde-
lag deltar i et toårig lærings-
nettverk. Målet er å gjøre oss 
enda bedre i arbeidet med  
inkludering av flyktninger til 
samfunn og arbeid i Nord- 
Trøndelag. 

I trygge Norge kan vi vanske-
lig forestille oss hvordan virke-
ligheten er for de som må flykte 
fra eget land. Det skal mye til 
før vi velger å forlate våre «reir» 
for rett og slett å overleve. I til-
legg til å måtte forlate alt kjent 
og kjært, er også selve flukten 
et mareritt. Redselen, sulten, 
sykdommen og minner om 
grusomme opplevelser sitter i. 

Samtidig er frykten for det som 
møter dem i et fremmed land 
hele tiden framtredende i  
bevisstheten. 

«Hvor ender vi og hvilke  
muligheter kan vi få blant  
fremmede i et annet land med 
annen kultur?». De har mistet 
noe av seg selv på veien og  
håper på et liv for seg og sine 
barn. Det er alvor! Halvdan  
Sivertsen uttrykker det så bra i 
låten: «Sommerfuggel i vinter-
land!»

Målet er at flyktningene skal 
innlemmes i samfunnet på lik 
linje med oss som bor her fra 
før. Det krever tid og arbeid 
både for oss og dem. Hvis vi 
tenker gjennom hvor lang tid 
det tar å lære et norsk barn å 
kunne leve, arbeide og bidra i 
et godt og demokratisk sam-
funn i Norge, skjønner vi  
hvilket ansvar vi har i samlaget 
og at det tar litt tid. 

Flere undersøkelser viser at jo 
bedre man er inkludert, jo 
bedre fungerer samlaget. Faren 
ligger i at noen utelukkes, eller 
føler seg utelukket, og blir  
ulykkelige og «bitre» på det 
samfunnet de bor i. Det hevder 
også den svenske toppfotball-
spilleren i Manchester United 
Zlatan Ibrahimović: «Inklude-
ring berget meg!»

Vi trenger flere mennesker i 
samfunn og arbeid. Det er også 
lurt å ha et større mangfold i 
befolkningen lik verden for  
øvrig. For mange små kommu-
ner i distriktene, er tilflyttingen 
kjærkommen og bidrar til å 
sikre samfunnet.

 Når våre nye landsmenn har 
lært seg språket og fått tilstrek-
kelig utdanning, bidrar de som 
andre. Det er med sin arbeids-

kraft, nytenking og ofte med 
gode ideer om nye profesjoner. 

Nykommerne er mødre og 
fedre med yrker som snekkere, 
bygningsarbeidere, omsorgs_

arbeidere, sveisere, elektri-
kere, kunstnere, leger mm. De 
bringer med seg barn som skal 
vokse opp her og bli gode nord-
menn som oss andre. En peda-
gog sa til meg en dag: «Uansett 
om de kommer som små eller 
store, starter vi der de er i 
hodet sitt og bygger kunnskap 
derfra!». 

I Norge har vi begrepet dugnad 
og dugnadsånd. Dugnader bi-
drar til fellesskap og inklude-
ring i mange sammenhenger. I 
andre land har de «Naboloven» 
som en hurtigvei til vennskap 
og språkopplæring. Naboloven 
handler om å invitere nye  
naboer til middag sammen 
med venner i løpet av de første 
to ukene. På den måten blir de 
kjent og får anledning til å  
bygge nettverk. Kanskje vi 
skulle adoptere naboloven også 
hos oss?

Viktigste krav og budskap til 
alle som skal leve et liv sammen 
i vårt samfunn! Vi som har 
norsk som morsmål og som bor 
i et lite land der vi må lære oss 
engelsk og mange andre språk, 
faller fort i den fellen og  
benytter andre språk enn norsk 
i møte med flyktninger og inn-
vandrere. Vi bør snakke norsk 
med dem.

Åre har gjort et gjennom- 
gripende arbeid med flyktnin-
ger, i et lite fjellsamfunn i  
«vinterland». De har skapt  
oppsiktsvekkende resultater. 
Det Åre kommune framhever 
som svært viktig, er at de som 
kommer må lære svensk så 
hurtig som mulig.

I språket ligger også sentrale 
deler av kulturen som er viktig 
å få med seg. 

Prosjektet heter: EN AV OSS, 
og er et samarbeid mellom KS, 
Kommunesektorens Organisa-
sjon i N-T og Fylkesmannen i 
N-T. 

TONE VOLDEN ROSTAD
Prosjektkoordinator i KS 

 
 
 
 
 
 
 

hvor i landet de bor. Det sikrer 
at vi får de hjelpemidlene vi 
trenger, når vi trenger dem - 
ikke når kommunen har råd!
Norske kommuner er dyktige 
på mye, men de er også for-
skjellige. Vi kan ikke risikere at 
tilgangen til hjelpemidler blir 
avhengig av kommunebudsjet-
tet eller av hva slags kompe-
tanse som finnes lokalt. 

De siste årene har vi sett flere 
angrep på hjelpemiddelformid-
lingen. Noen hjelpemidler er 
allerede tatt ut av folketrygden, 
til vår store fortvilelse. Mange 
mennesker får ikke lenger de 
hjelpemidlene de trenger.

Namsos og Namdalseid Arbei-
derpartier ønsker å gi følgende 
uttalelse angående utsendelse 
av enslige mindreårige til  
Afghanistan:

 Medlemsmøtet i Namsos og 
Namdalseid Arbeiderpartier 
reagerer sterkt på behandlin-
gen av enslige mindreårige som 
risikerer utsendelse tilbake til 
Afghanistan ved fylte 18 år.  
Arbeiderpartiets fundament 
har alltid vært solidaritet med 
svake grupper. Vi mener at  
Arbeiderpartiet i denne saken 
har vært for passive, og all den 
tid det hefter stor usikkerhet 
ved situasjonen i Afghanistan 
mener vi det eneste humani- 
tære er å innstille returene 
midlertidig.

NAMSOS ARBEIDERPARTI

NAMDALSEID ARBEIDERPARTI 

BIDRAR:  Når våre nye lands-
menn har lært seg språket og 
fått tilstrekkelig utdanning, 
bidrar de som andre med sin 
arbeidskraft og nytenking. 

beste hjelpemiddelordning. Hva 
er hensikten med bygge den ned, 
Erna? Det lurer Handikap- 
forbundet på.

NAMDALSAVISA  TIRSDAG 14. NOVEMBER 2017 13MENINGER
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Tore Eugen Hansen har hatt brukerpass i over ti år og kan sies å være en brukerpass veteran. For ham har  ordningen fungert svært godt, og tryggheten, friheten og tidsbesparelsen passet gir ham noe han virkelig unner andre.– Jeg var vel en av de første som fikk passet her i bergenstraktene. Dette er en flott ordning som jeg varmt kan anbefale, fastslår Hansen, som har brukt  elektrisk rullestol siden midten av 90tallet.I dag har han to elektriske rullestoler, en Permobil 850 for kjøring i ulendt terreng og en Permobil 500 for mindre krevende kjøring. I tillegg har han noen 

Frihet  
for flereI mer enn ti år har et brukerpass gjort Tore Eugen  

Hansens hverdag enklere. Nå skal ordningen bli bedre,  
mer kjent og lik for alle.
  TEKST BJØRN KOLLERUD   FOTO  MARIT HOMMEDAL

32 #sammenomennytid

Messer: Hjelpemiddelmesser er en populær samlingsplass der vi treffer folk og formidler viktige budskap. 
Her fra den årlige  hjelpemmiddelmessen i Kirkenes.

Brukerpassordningen fram i lyset

Brukerpassordningen ble innført for mange 
år siden, med et mål om at den som bruker 
hjelpemidlene skal få økt styring i eget liv, ved 
å kunne henvende seg direkte til den instansen 
der løsningen finnes – kommunen, hjelpemid-
delsentralen eller leverandøren. Ordningen har 
imidlertid vært en godt bevart hemmelighet og 
har aldri blitt tatt ordentlig i bruk. Hjelpemiddel-
utredningen fra 2017 viste at brukerpassordnin-
gen ikke var godt nok kjent, er ulikt praktisert og 
at tilgangen ikke har vært lik for alle. I 2018 påla 
Stortinget regjeringen å forsterke og videreut-
vikle ordningen. Siden har vi jobbet sammen 
med andre funksjonshemmedes organisasjoner 
og NAV for å få ordningen fram i lyset og i bruk. 
Våren 2019 har det blitt gjennomført workshops 
med hjelpemiddelsentralene over hele landet for 
å lage en god beskrivelse av hvordan bruker-
passordningen skal praktiseres.

Faksimile Handikapnytt 01/19
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I slutten av august fikk både brukere, 
hjelpemiddelleverandører og fagmiljøer 
beskjed fra Nav om at det er slutt på 
pengene som skal gå til aktivitetshjelpe-
midler for voksne over 26 år.

Alle nye søknader er stilt i bero, og 
ingen flere vedtak blir fattet. I stedet blir 
folk bedt om å søke på nytt i januar.

– Jeg fikk bakoversveis da avslaget 
kom, sier Shaqir Rexhaj fra Oppland til 
Handikapnytt.

Han hadde to søknader inne: En ligge-
sykkel og en ny og sikrere piggetralle. 
Begge deler er utstyr som han bruker 
daglig for å holde seg i form og aktivitet. 
Men han fikk beskjed om å søke igjen på 
nyåret, når Nav har fått ny bevilgning.

– Hva vil skje hvis alle som får avslag nå, 
søker i januar på en pott som ikke er  større 
enn årets? Da er vi jo raskt like langt, sier 
Shaqir Rexhaj, som også er region leder for 
Handikapforbundet i Innlandet.

Stor etterspørsel
Ordningen med at også voksne over 
26 år kan få tilgang til aktivitetshjelpe-
midler hos Nav, ble innført i 2014 etter 
en langvarig interessepolitisk kamp.

Resten av hjelpemiddelfeltet er basert 
på en overslagsbevilgning, noe som 
betyr at det ikke finnes en bestemt 
pengepott som kan bli tom. Men for 
aktivitetshjelpemidler for voksne 

er det annerledes. Årets pott er på 
49  millioner kroner.

I en e-post forklarer seksjonssjef 
Jan Erik Grundtjernlien hvorfor Nav 
Hjelpemidler og tilrettelegging har 
fått beskjed fra direktoratet om å sette 
søknader i bero:

«Årsaken til dette er stor etterspørsel 
og at det er et høyt forbruk på årets 
budsjett. (…) Det vil være utfordrende å 
opprettholde tilbudet av denne tje-
nesten for resten av 2018.»

Nav: Søk på vanlig måte
Han skriver dette om hvordan brukere 
bør forholde seg:

 «Vi oppfordrer brukere med behov for 
aktivitetshjelpemidler om å få bistand 
til å utrede sitt behov sammen med 
en fagperson, på vanlig måte. Send 
inn søknad. Dersom det blir avslag på 
grunn av oppbrukt ramme, er det mulig 
å sende inn ny søknad etter nyttår.»

Grundtjernlien avviser at Nav 

 vurderer søknader annerledes når 
 potten nærmer seg å være oppbrukt:

«Det er ikke slik at vurderingene blir 
strengere i løpet av året», skriver han.

Vil evaluere ordningen
Arbeids- og sosialminister Anniken 
Hauglie (H) fikk spørsmål fra stortings-
representant Tore Storehaug (KrF) 
om hva hun vil gjøre med situasjonen. 
I svaret lover hun ikke mer penger til 
ordningen, verken i år eller neste år.

Hun skriver i stedet at det er for tidlig 
å si hva som er det riktige nivået på 
bevilgningen over tid, siden ordningen 
fortsatt er relativt ny. Derfor vil hun be 
om at ordningen blir evaluert.

 «Ei evaluering vil mellom anna kunne 
gi svar på kva som vil være det faste 
utgiftsnivået for ordninga og korleis 
ordninga kan innrettast til beste for 
målgruppa», heter det i Hauglies svar til 
KrF-representanten.

  IVAR KVISTUM

Hva vil skje hvis alle 
som får avslag nå, søker i 
januar på en pott som ikke 
er større enn årets? Da er vi 
jo raskt like langt.
SHAQIR REXHAJ

FULL STANS: Søker du om ny sitski til vinteren nå, kan du ikke regne med å få søknaden behandlet. Årsaken er 
at pengene er i ferd med å bli brukt opp.  FOTO: GREG HAMILTON, FLICKR CREATIVE COMMONS

Tomt  
for penger 
hos Nav
Ingen flere søknader om 
aktivitetshjelpemidler 
til voksne over 26 år blir 
behandlet i år. Grunnen er at 
Nav er tom for penger.

Da regjeringen la fram statsbudsjettet 
8. oktober, var det ikke satt av mer 
penger til aktivitetshjelpemidler for 
voksne neste år. Dette kan du lese 
mer om på Handikapnytt.no.

33

Ortopediske hjelpemidler 
må fortsatt være forankret i 
folketrygden

I forbindelse med hjelpemiddelrapporten ble 
det vedtatt å evaluere ordningen med orto-
pediske hjelpemidler. Evalueringen er gjen-
nomført, og vi har, med LFA og LFPS som 
viktige bidragsytere, gitt innspill underveis. 
Her har vi bidratt med våre erfaringer om 
ordningen og om viktigheten av å beholde 
retten og finansieringen i folketrygden og 
ikke gi mer ansvar til helseforetakene. Vi vet 
ennå ikke utfallet av evalueringen.

Aktivitetshjelpemidler 
– Altfor lite penger til funksjonshemmedes aktivitet

Aldersgrensen på 26 år for aktivitetshjelpemidler 
ble opphevet fra 1. juli 2014. Dette åpnet mulig-
hetene for å delta i fysisk aktivitet med sykkel, på 
ski eller i andre aktiviteter. Stortinget setter hvert 
år av en fast beløpsramme til ordningen. I 2018 
var denne brukt opp tidlig på høsten, med full 
stopp i tilgangen til hjelpemidler, selv om dette er 
hjelpemidler man har rett til etter folketrygdloven. 
Siden den tid har vi sagt tydelig ifra til politikerne 
på Stortinget og gjennom media om at det må mer 
penger til for å sikre at alle har like muligheter for å 
være i aktivitet.

I revidert statsbudsjett for 2019 ble det bevilget 
15 millioner ekstra til aktivitetshjelpemidler. Det er 
positivt med en slik bevilgning, men 15 millioner er 
på langt nær nok – midlene vil allerede være brukt 
opp i juni i år. Så lenge det bare innvilges begren-
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Sammen om en ny tid

endre  
holdninger

Vi skal

Ofte er negative holdninger, fordommer og uvitenhet årsak til 
at mennesker diskrimineres, stenges ute og møter hindringer. 
Holdninger endres i møter mellom mennesker og vi skal lage 
møteplasser hvor folk får ny kunnskap, nye tanker og meninger.  
En møteplass kan være skolebesøk, cafedebatt, togtur med 
politikere, kurs, kongress, frokostmøte, fest, festival og mye annet! 
Ta i bruk engasjementet og nettverket. Vi skal også jobbe bevisst 
med våre egne holdninger til hverandre og andre.

Vi skal fronte arbeidet for et mangfoldig samfunn hvor alle er like
stilte og kan delta. Våre erfaringer gjør at vi vet hva som fungerer og 
hva som diskriminerer, derfor skal vi vise vei. Funksjons hemmede 
skal sikres like muligheter gjennom rettigheter, ikke gjennom 
 veldedighet. Å f.eks. gjøre en butikk eller skole tilgjengelig for alle 
handler ikke om å være snill, men om å følge loven. Vi skal gjøre FNs 
konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjons
evne (puh!) (CRPD) kjent og forstått.

Vi skal være tilstede der det fattes beslutninger som får 
konsekvenser for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi skal 
være en synlig og tydelig aktør som bidrar til at lover og rettigheter 
blir gjeldende i folks hverdag. Vi skal være både rådgiver, 
pådriver og vaktbikkje, når det trengs. Vi skal bidra aktivt til gode, 
inkluderende nærmiljøer for alle. Vi skal være tilgjengelige, synlige 
og tilstede med utadrettet arbeid i hele landet. 

Vi skal si i fra når det trengs! Vi skal reagere og være en tydelig 
stemme når noen diskrimineres og må sloss for å få sine rettigheter. 
Vi skal kaste flomlyset på de som diskriminerer, stenger ute og 
ignorerer loven. Vi skal oppfordre til å melde fra om diskriminering 
og urett og være aktive i kampen mot hatkriminalitet og hatprat 
både i den virkelige verden og i sosiale medier. Vi skal bruke egne 
erfaringer og kunnskap for å spre engasjement for våre saker.

Vi skal gjøre det synlig og tydelig hva samfunnet går glipp av når 
mennesker stenges ute. Vi skal ta i bruk aksjonsformer som gir oss 
den oppmerksomheten vi trenger for å få gjennomslag.  Vi skal 
oftere aksjonere samtidig i hele NHFfamilien. Når vi satser på likt 
blir vi så mye synligere. Vi skal prioritere mer utadretta aktiviteter. 
På FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, 3. desember, 
skal vi ha årlige markeringer i hele landet.
 

Mangfold og variasjon er en styrke – både for samfunnet og i vår 
egen organisasjon. De virkelig store gjennomslagene får vi når vi 
står sammen for felles sak, derfor skal invitere med oss flere andre 
organisasjoner og miljøer i arbeidet – og stille opp når andre trenger 
vårt engasjement og vår kunnskap. Alle skal være velkommen 
og finne tilbud hos oss. Vi skal åpne opp NHF-fellesskapet for 
flere og investere tid og krefter i å bygge en sterk VI-kultur i hele 
organisasjonen.

Å satse ungt skal være førende for oss tiden framover. Vi skal 
utforme konkret og helhetlig politikk for ungdom og unge voksne, 
vi skal påvirke morgendagens politikere, journalister, lærere, 
ledere, arkitekter m.fl. Vi skal gi vår egen ungdomsorganisasjon, 
NHFU, støtte og ressurser til å bygge seg opp som en slagkraftig 
organisasjon og vi skal bygge opp et nettverk og tilpasse aktiviteter 
og tilbud til de unge voksne (25 – 45) i NHF. 

For å nå målene våre trenger vi mange skolerte og engasjerte 
mennesker i organisasjonen. Aktive medlemmer, tillitsvalgte, 
ansatte og andre på laget skal få lære å bli gode formidlere i møte 
med ulike målgrupper og gjennom ulike kanaler. Det skal gis 
opplæring i moderne organisasjonsarbeid, mobilisering, aksjons 
og kampanjearbeid og innføring i NHFs historie, ideologi og 
samfunnsoppdrag. Vi skal lære av hverandre og være rause med å 
dele og overføre kunnskap! 

Vi skal være en pådriver for gode, fremtidsrettede løsninger. Vi skal 
utvikle ny politikk og modige forslag til utforming av  morgendagens 
rause og inkluderende samfunn, sammen med  andre ressurs-
personer og miljøer. Vi skal tenke nytt og fritt om hvordan vi 
kan få med oss flere støttespillere, nye former for organisering og 
hvordan vi skal være en organisasjon med plass til alle som stiller seg 
bak vårt samfunns oppdrag og vil være med i arbeidet for mangfold 
og likestilling. 

gÅ FORAN
i likestillings- og
rettighetsARbeidet 
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DEL 1 - LIKESTILLINGSKAMP OG RETTIGHETSARBEID
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HARDE ANGREP MOT 
TRANSPORTTILBUDET
Et likeverdig og tilfredsstillende transporttilbud er helt avgjørende for funksjonshemmedes 
frihet og samfunnsdeltakelse. For å oppnå likestilling på transportområdet, må hele 
reisekjeden være universelt utformet, noe som langt fra er tilfellet i dag. Derfor er det 
helt nødvendig å sikre et likeverdig transporttilbud, gjennom drosjetilbud, arbeids- og 
utdanningsreiser, TT-ordningen og bilstønadsordningene. Vi har jobbet med å sikre 
bilstønadsordningen og et godt drosjetilbud, at det skal være mulig å reise kollektivt også 
med store rullestoler, reise med fly uten ledsager og med utallige lokale transportsaker – som 
TT, universelt utformede trikker, tog, t-bane, busser og ferger, at fritaket i bomringen ikke blir 
borte og et parkeringstilbud som ikke stenger funksjonshemmede ute.

Nasjonale transportforslag  
med fare for et svekket tilbud
I statsbudsjettet for 2019 varslet Regjeringen at hele 
transporttilbudet til funksjonshemmede skal utredes, 
med tanke på framtidige endringer. Regjeringen har 
også flere ganger tidligere signalisert et ønske om 
å legge om hele bilordningen. Vi har sett påstander 
om at bil ikke er å anse som et hjelpemiddel, men 
er allemannseie. Vi så risikoen for en mulig begrens-
ning i drosjetilbudet i forbindelse med drosjehøringen 
rundt årsskiftet. Det ser også ut til å være en utbredt 
misforståelse at arbeidet med universell utforming 
av kollektivtransporten OG utviklingen av TT-tilbudet 
tilsier at behovet for spesialtilpassede biler er min-
dre enn før. Vi kjemper også mot forestillinger om at 
funksjonshemmede utgjør en sikkerhetsrisiko i blant 
annet flytrafikken. I tillegg anses det som akseptabelt 
at funksjonshemmede må melde fra på forhånd når vi 
skal ut og reise med fly og tog. Samlet sett er disse 
signalene alarmerende, og innebærer både et svekket 
tilbud og et tilbakeslag for likestilling.

Våren 2018 sendte regjeringen ut et forslag til endring 
av bilstønadsordningen på høring. Forslaget gikk ut 
på å endre dagens låneordning til en tilskuddsord-
ning. NHF støttet ikke forslaget. Vi mener det er høyst 
usikkert om tilskudd vil sikre finansieringen av bilen. 
Saken ligger fortsatt til behandling i departementet. 

I 2018 sendte regjeringen også ut et forslag til endrin-
ger i drosjereguleringen, som etter all sannsynlighet 
ville ha gjort transporttilbudet til funksjonshemmede 
enda dårligere enn det allerede er. Det kunne vi ikke 
gå med på! Vi skrev et høringssvar der vi understreket 
betydningen av å sikre en drosjepolitikk som fører til 
et godt og forutsigbart drosjetilbud i hele landet. Flere 

regioner fulgte opp med lokale innspill som førte til at 
det også var en solid andel fylkeskommuner som sa 
klart nei til forslaget. 

Når det gjelder fly, har vi også i flere år protestert mot 
flyselskapenes krav til at funksjonshemmede skal 
stille med ledsager på flyreiser, hvis man selv ikke 
kan ta seg ut av flyet i forbindelse med evakuering. 
Denne urimeligheten fikk stor medieoppmerksomhet 
for noen år siden, da en rullestolbruker ble nektet å 
reise med et Norwegian-fly på veg til landslagssam-
ling i landslaget for kjelkehockey. Nytt mediefokus ble 
skapt da en person ble nektet å reise alene fra Førde 
til Oslo. Reglene har vært der lenge, men flyselskape-
ne tolker dem forskjellig, og dette flyselskapet tolket 
det på strengeste måte. Når vi tar opp problemet, 
møter vi argumenter fra flyselskapene om at de er 
forpliktet å følge internasjonale krav, og våre protester 
blir dermed ikke hørt. Vi har jobbet med denne saken 
gjennom Avinors flygruppe, der vi har vist til at det i 
forskriftene også heter at flyselskapene skal legge 
til rette for at personer med redusert mobilitet skal 
kunne reise, og at det dermed er flyselskapene som 
er ansvarlige for at alle passasjerene kan evakueres. 
Juridisk avdeling i Avinor har per i dag saken oppe 
til vurdering, med usikkert utfall for passasjerer med 
funksjonsnedsettelser. Vi ser i altfor mange sammen-
henger at argumenter om sikkerhet trumfer likestilling.

I denne perioden har vi opprettet et eget samferd-
selsnettverk med representanter fra sentralstyret, de 
ulike tilgjengelighetsnettverkene i kollektivtrafikken og 
unge, engasjerte medlemmer. I 2019 deltar vi i utred-
ningen samferdselsdepartementet og arbeids- og 
sosialdepartementet har bestilt for å kartlegge trans-
portordningene for funksjonshemmede.
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stemme når noen diskrimineres og må sloss for å få sine rettigheter. 
Vi skal kaste flomlyset på de som diskriminerer, stenger ute og 
ignorerer loven. Vi skal oppfordre til å melde fra om diskriminering 
og urett og være aktive i kampen mot hatkriminalitet og hatprat 
både i den virkelige verden og i sosiale medier. Vi skal bruke egne 
erfaringer og kunnskap for å spre engasjement for våre saker.

Vi skal gjøre det synlig og tydelig hva samfunnet går glipp av når 
mennesker stenges ute. Vi skal ta i bruk aksjonsformer som gir oss 
den oppmerksomheten vi trenger for å få gjennomslag.  Vi skal 
oftere aksjonere samtidig i hele NHFfamilien. Når vi satser på likt 
blir vi så mye synligere. Vi skal prioritere mer utadretta aktiviteter. 
På FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, 3. desember, 
skal vi ha årlige markeringer i hele landet.
 

Mangfold og variasjon er en styrke – både for samfunnet og i vår 
egen organisasjon. De virkelig store gjennomslagene får vi når vi 
står sammen for felles sak, derfor skal invitere med oss flere andre 
organisasjoner og miljøer i arbeidet – og stille opp når andre trenger 
vårt engasjement og vår kunnskap. Alle skal være velkommen 
og finne tilbud hos oss. Vi skal åpne opp NHF-fellesskapet for 
flere og investere tid og krefter i å bygge en sterk VI-kultur i hele 
organisasjonen.

Å satse ungt skal være førende for oss tiden framover. Vi skal 
utforme konkret og helhetlig politikk for ungdom og unge voksne, 
vi skal påvirke morgendagens politikere, journalister, lærere, 
ledere, arkitekter m.fl. Vi skal gi vår egen ungdomsorganisasjon, 
NHFU, støtte og ressurser til å bygge seg opp som en slagkraftig 
organisasjon og vi skal bygge opp et nettverk og tilpasse aktiviteter 
og tilbud til de unge voksne (25 – 45) i NHF. 

For å nå målene våre trenger vi mange skolerte og engasjerte 
mennesker i organisasjonen. Aktive medlemmer, tillitsvalgte, 
ansatte og andre på laget skal få lære å bli gode formidlere i møte 
med ulike målgrupper og gjennom ulike kanaler. Det skal gis 
opplæring i moderne organisasjonsarbeid, mobilisering, aksjons 
og kampanjearbeid og innføring i NHFs historie, ideologi og 
samfunnsoppdrag. Vi skal lære av hverandre og være rause med å 
dele og overføre kunnskap! 

Vi skal være en pådriver for gode, fremtidsrettede løsninger. Vi skal 
utvikle ny politikk og modige forslag til utforming av  morgendagens 
rause og inkluderende samfunn, sammen med  andre ressurs-
personer og miljøer. Vi skal tenke nytt og fritt om hvordan vi 
kan få med oss flere støttespillere, nye former for organisering og 
hvordan vi skal være en organisasjon med plass til alle som stiller seg 
bak vårt samfunns oppdrag og vil være med i arbeidet for mangfold 
og likestilling. 
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Tidligere fikk du 50 prosent rabatt på 

fergebilletter om du kjørte bil som var 

finansiert med støtte fra Nav. Men fra  

1. mars i år forsvant denne ordningen, og 

funksjonshemmede med trygdebil må 

betale det samme som alle andre bilister.

Denne omleggingen ble innført uten 

at Norges Handikapforbund rakk å rea-

gere eller protestere. Saken gikk under 

radaren fordi endringen lå gjemt i en sak 

om det nye «riksregulativet for ferge-

takster» fra Statens vegvesen.

Prinsipper og lommebok

Men Handikapforbundets region på det 

fergetette Nordvestlandet mener det 

ikke går an å gi seg uten kamp om en sak 

som de mener både handler om prinsip-

per og om medlemmenes lommebok.

Derfor fremmet NHF Nord-Vest en sak 

for organisasjonens sentralstyre der de 

ber om at Handikapforbundet tar opp 

hansken og fortsetter å slåss for ferge-

rabatten.
– De siste årene har vi sett at ordning 

etter ordning er blitt plukket vekk eller 

svekket. Det går ut over både like stilling 

og levekår, sier Per Einar Honstad, 

regionleder i NHF Nord-Vest og medlem 

i organisasjonens sentralstyre.

Kan ikke reise kollektivt

I innstillingen fra generalsekretæren ble 

sentralstyret anbefalt å avvise forslaget 

fra NHF Nord-Vest. Begrunnelsen var 

at det er riktigere i et likestillingsper-

spektiv å arbeide for å øke trygder og 

stønader til et akseptabelt nivå.

På sentralstyrets møte ble det ifølge 

protokollen en «inngående diskusjon», 

som munnet ut i et vedtak om å «jobbe 

for redusert pris på fergekort/ferge for 

funksjonshemmede som kompensasjon 

for at det ikke foreligger universelt utfor-

mede kollektive løsninger. Vi vil samtidig 

jobbe for å legge ekstra trykk på myndig-

hetene for at løsningene i kollektivtrans-

porten må bli universelt utformet».

Per Einar Honstad er tilfreds med ut-

fallet av behandlingen i sentralstyret.

– Det vesentlige likestillingspoenget i 

denne sammenhengen er å være likestilt 

med andre trafikanter som kan velge 

å ta bussen. En rullestolbruker må 

derimot kjøre bil fordi bussene ikke er 

tilgjengelige. Så lenge vi ikke kan velge 

et billigere alternativ, er det likestilling 

at vi får rabatt, sier han.

Personsensitivt problem

Bakgrunnen for at rabatten til trygdebiler 

forsvant, er at ferge billettene skal over på 

Autopass-systemet, altså at man betaler 

direkte med bompengebrikken i frontru-

ta når man kjører om bord på fergen.

Daværende samferdselsminister Ketil 

Solvik-Olsen fikk spørsmål om saken i 

Stortinget, og svarte at det vil være for 

krevende å ivareta personvernet om 

man skal legge informasjon fra Nav inn 

i Autopass-systemet, noe som vil være 

nødvendig for å identifisere trygde-

finansierte biler ved betaling.

Kjemper videre 
for fergerabatten
Tidligere i år mistet funksjonshemmede med trygdebil rabatten 

på fergebilletter. Nå krever Handikapforbundet at ordningen 

kommer på plass igjen.

RABATT-DEBATT: Etter en «inngående debatt» kom sentralstyret i Norges Handikapforbund fram til at organisasjonen fortsatt vil kjempe for bedre rabattordninger 

for funksjonshemmede på fergene.

FOR DYRT: 
Regionleder Per 

Einar Honstad i NHF 

Nord-Vest mener 

det krever for stort 

utlegg å bli med i 

den gjenværende 

rabattordningen på 

ferger.
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Mistet fergerabatten
Trygdebiler har hittil betalt halv pris på ferger, men 1. mars ble det slutt på ordningen.

– Det handler om hva det totale bil
holdet koster for oss som ikke kan velge 
kollektivtransport, sier Hein Anders 
Kvalheim.

Han reagerer på at fergerabatten 
 forsvinner i det stille.

Det er snakk om rabatten for kjøretøy 
som er skaffet med støtte fra Nav. Hittil 
har den som kjører trygdebil – eller som 
har rett til støtte, men som har valgt å 
kjøpe bil for egne penger – kunnet ta 
ferge for halv pris.

Nå blir det slutt på å reise billigere: Fra 
1. mars måtte den som kjører trygdebil 
betale det samme som alle andre bilister.

– Hittil har jeg kjørt for halv pris på 
ferger, men hvis det bygges bro som er
statter ferge, har jeg ikke fått den samme 
rabatten. Og i bomringen i Bergen kjører 
jeg gratis, påpeker Kvalheim.

Han bor på Sotra og arbeider i Bergen.

Autopass-betaling
Statens vegvesen forklarer endringen 
med at turen snart skal betales automa
tisk. Pengene trekkes fra Autopassbrik
ken – den samme som du bruker når du 
betaler for bompasseringer.

– Vi holder på å gå over fra manuell bil
lettering til automatisk billettering med 
brikke. Det eksisterer ikke informasjon 
i brikkesystemet om bilene er betalt av 
Nav eller andre, sier Edvard Sandvik.

Han er avdelingsdirektør for fergesek
sjonen i Vegdirektoratet.

– For å kunne gå over til automatisert 
betaling, har vi gjort en hel rekke tiltak 
og forenklet hele regulativet. I forenklin
gen er det en del grupper som er kom
met litt dårligere ut, deriblant dessverre 
eiere av biler betalt av Nav, konstaterer 
Sandvik.

Han avviser at fergeselskapene kunne 
gitt rabatt eller fritak på samme måte 
som det du får i bomringene:

– I bomringene er det fritak for dem 
som har handikapparkeringsbevis. Men 
det ville vært en utvidelse av fergera
battordningen. Det er langt flere i Norge 
som har handikapparkering enn det er 
som får betalt kjøretøyet av Nav, sier 
Edvard Sandvik.

Lein: – Tull!
– Bare tull, mener leder Arne Lein i 
Norges Handikapforbund.

Han har sendt brev og stilt spørsmål 
ved argumentet om at det ikke går an å 
legge inn rabatten på en Autopassbrik
ke. Det er enkelt å gjøre, ifølge Lein.

– Det er jo mulig i bomringen, istemmer 
Hein Anders Kvalheim. Han sender inn 
dokumentasjon til bomringselskapet i 
Bergen og får lagt inn fritak på den måten.

Arne Lein ber ikke om noen omkamp, 
men han venter på et bedre svar på 
hvorfor det ikke er aktuelt å legge inn 
informasjonen i Autopassbrikken.

Bekymret for sikkerheten
Arne Lein bekymrer seg også for hva 
automatiseringen får å si for sikkerhe
ten om bord på fergene.

– Når det er manuell billettering, så får 
mannskapet også oversikt over hvilke 
passasjerer som har behov for assis
tanse ved evakuering. Hvordan skal 
de ivareta dette behovet med denne 
løsningen? spør han.

Edvard Sandvik i Vegdirektoratet avvi

ser at det skal være noe problem.
– Regelverket knyttet til sikkerhet 

endrer seg ikke. Vi har i lengre tid hatt 
billettering i billettbod hvor rederiet 
ikke har hatt oversikt over hvilken 
avgang reisende kommer med. Dette 
blir en lignende situasjon som nå blir 
vanligere. Kapteinen har ansvar for å ha 
oversikt over hvor mange passasjerer 
som er med og hvordan de skal evakue
res, sier Sandvik.

  GEORG MATHISEN

SPRIK: Hein Anders Kvalheim protesterer mot å bli 
fratatt fergerabatten. FOTO: PRIVAT
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Sa nei til NHF-møte

NYUTNEVNT: Linda Hofstad er Høyres nye barne- og likestillingsminister. Hun kom fra 
posten som kulturminister. FOTO: MARTIN B. ANDERSSON/BLD

Uten begrunnelse sa nyvalgt barne- og 
likestillingsminister Linda Hofstad Helleland 
nei til å møte Handikapforbundet.

– Jeg tolker avslaget som at Linda 
Hofstad Helleland ikke har fokus på 
funksjonshemmede, sier en overras
ket forbundsleder Arne Lein.

I januar ble Linda Hofstad 
Helleland (H) utnevnt til ny barne 
og likestillingsminister. Norges 
Handikapforbund var raskt ute 
med å gratulere, og samtidig be om 
et møte med den nye statsråden på 
likestillingsfeltet.

Forgjengerne sa ja
Men statsråden takket kontant 
nei, uten å gi noen nærmere 
 begrunnelse. 

«Statsråd Linda Hofstad Helle
land takker for henvendelse om 
spørsmål om møte, men hun er 
dessverre nødt til å takke nei», 
lyder det hele og fulle svaret fra 
statsrådens kontor.

Dermed bryter Linda Hofstad 
Helleland en lang tradisjon. 

– De aller fleste statsrådene i 
 Barne og likestillings departementet 
har takket ja til å møte oss, sier for
bundsleder Arne Lein.

Han viser til at både forgjengeren 
Solveig Horne (Frp) tok imot invita
sjonen da hun tiltrådte. Det samme 
gjorde SVstatsrådene Inga Marte 
Thorkildsen og Audun Lysbakken i 
den rødgrønne regjeringen.

Likestilling på dagsorden
Lein innrømmer at han er overras

ket over den kontante avvisningen.
– Handikapforbundet er en 

organisasjon som setter likestil
lingsspørsmål på dagsorden. At 
hun ikke vil møte oss nå som BLD 
har satt i gang et arbeid med å lage 
en helhetlig strategi for funksjons
hemningspolitikken, er særlig 
påfallende, sier Lein.   

Inviterer til fellesmøte
I en epost til Handikapnytt, formid
let gjennom Barne og likestillings
departementets informasjonsavde
ling, avviser Linda Hofstad Helleland 
at hun ikke vil snakke med Norges 
Handikapforbund.

«Som statsråd på et nytt felt er det 
mange viktige aktører jeg ønsker å 
møte, herunder Norges Handikap
forbund. Jeg kan forsikre om at jeg 
ser frem til å møte dem og føre en 
god dialog videre, og jeg håper på 
mange verdifulle innspill som jeg 
kan ta med meg i arbeidet på dette 
viktige området», skriver hun.

Helleland opplyser at hun med 
det første vil invitere de tre sam
menslutningene Funksjonshem
medes Fellesorganisasjon (FFO), 
Samarbeidsforumet av funksjons
hemmedes organisasjoner (Safo) 
og Unge Funksjonshemmede til 
et «felles møte for å få den brede 
oversikten jeg ønsker som ny mi
nister på feltet».

  IVAR KVISTUM

Svarte ikke  
på høringen
Norges Handikapforbund sendte ikke inn 
noen uttalelse da det nye riks regulativet 
for fergetakster var ute på høring.

– Det er veldig beklagelig at vi gikk glipp 
av den, sier forbundsleder Arne Lein.

Han ser to mulige årsaker til glippen:
– Den ene er at det falt sammen med 

jobben vi gjorde rundt Tek17, den 
nye tekniske forskriften til plan og 
bygningsloven. Vi sto på hodet med 
snusirkler og centimetere. Det andre er 
at tittelen på høringen villedet oss om 
hva problemstillingen var, sier Lein.

Heller ikke Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon kom med noen 
uttalelse om fjerningen av rabatten, 
forteller han.

DOBBELT SÅ DYRT: For den som hadde rett til Nav-
støttet kjøretøy, er det blitt dobbelt så dyrt å ta ferge.  
ILLUSTRASJONSFOTO: NORLED
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LOKALE TRANSPORTSAKER  
– VI FØLGER MED OG PROTESTERER

Kampen om fergerabattene

2018 var preget av kampen om fergerabattene, med 
en ny ordning som fikk økonomiske konsekvenser for 
mange funksjonshemmede. I det nye riksregulativet 
for fergetakster» fra Statens vegvesen, som trådte i 
kraft 1. mars, forsvant ordningen med at biler som 
var finansiert med støtte fra Nav fikk 50 prosent 
rabatt på fergebilletter. Funksjonshemmede med 
trygdebil måtte dermed begynne å betale det 
samme for fergebillettene som alle andre bilister. 
Handikapforbundet skrev flere kritiske brev til 
Vegvesenet og departementet, der vi krevde at 
endringen ble reversert, men ble ikke hørt.

Faksimiler Handikapnytt 02/18 og 06/18

Tognekt på Sande stasjon

Det vakte oppmerksomhet i lokalpressen da Birgitte Holmsen fra 
NHF Oslofjord Vest ble nektet adgang på toget Sande stasjon 28. 
november 2018. Dette skjedde etter en befaring sammen med 
tilgjengelighetsutvalget i NHF Oslofjord vest. Da toget nærmet 
seg stasjonen stilte Holmsen seg lett synlig på perrongen, rett ved 
rullestolrampen med lysene på, på rullestolen, slik at det skulle 
være enkelt for føreren av toget å se at hun skulle være med 
toget. Men togføreren stanset toget feil på perrongen, slik at den 
manuelle rampen ikke kunne benyttes, og nektet deretter å flytte 
toget. Birgitte ble henvist til neste tog og måtte vente en halv time. 
Saken fanget lokalavisenes interesse og ble dekket i alle Vestfolds 
aviser og i Drammens tidende, noe som utløste mange reaksjoner 
og tilbakemeldinger om at mange andre har opplevd det samme.

Faksimile Grenseløst 01/2019

 Bedre tilkomst til fly på Nordvestlandet

Ombordstigningen i fly har vært risikofylt og ubekvem mange steder, med løsninger der funksjonshemmede må 
bæres om bord. NHF Nordvest har gjentatte ganger henvendt seg til Avinor om den uverdige tilkomsten inn på 
flyene på Kristiansund Lufthavn. Anstrengelsene førte til slutt fram. Kristiansand Lufthavn anskaffet en såkalt 
Aviramp – en fleksibel rampeløsning som gjør det enkelt å komme med rullestol helt inn til flyet, istedenfor å bli 
båret. Nå er samme henvendelse sendt til Ålesund Lufthavn i håp om å få til samme løsning der.

FN-dagen for funksjonshemmede • Heder og ære • NHF Nesten Voksen • 
Tilgjengelighetsutvalget i Sande • Slagforum etablert • Gondolheis i Bjørneparken

Grenseløst

Toget er 
ikke for alle
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Vellykket innsats for universell utforming av ferjene

Fergetrafikken er en viktig transportåre langt kysten av landet vårt, og  
flere regioner har jobbet aktivt med å kvalitetssikre universell utforming  
på spesielt nye ferjer som bygges og tas i bruk. NHF Nordvest har 
jobbet aktivt med fem nye ferjer som trafikkerer Hareid-Sulesund og  
Magerholm- Sykkylven.

Trøndelag har jobbet med tilgjengeligheten på de nye fergene som 
trafikkerer Flakk-Rørvik, med svært gode resultater. NHF fikk komme  
med innspill tidlig i planleggingen og ble lyttet til, noe som også var  
tilfellet under planleggingen av ferjene på Brekstad-Valset. 

Regionkontorleder Kristian Lian mener det neppe finnes bedre ferger 
enn disse typene, og er stolt av at Trondheimsfjorden kanskje har 
verdens best tilgjengelige ferger.

Faksimile Fosna Folket

 Bilfritt byliv i Oslo

I Oslo har vi de siste par årene jobbet jevnt og trutt  
med påvirkning i forbindelse med byrådets iverksetting  
av «Bilfritt byliv». Til tross for at bilfritt byliv etter 
sigende ikke skal gå ut over funksjonshemmedes 
tilgang til byen, har vi identifisert en rekke problemer 
som har blitt presentert for politikere og byråkrater. 
Et eksempel er at HC-parkeringskort i realiteten blir 
«inngangsbilletten» til byen for de som er avhengige 
av bil og som ikke kan benytte kollektivtransport- 
men det er ingen automatikk i at man får HC-kort 
selv om man har en funksjonsnedsettelse. Regionen 
har krevd minst en dobling av antall HC-plasser 
i området som vil bli bilfritt, og har også jobbet 
iherdig for at politikerne skal finne en løsning slik at 
funksjonshemmede ikke stenges ute fra sentrum. 
Gjennom dette arbeidet har vi fått økt antallet HC-
parkeringsplasser med over 40% i ”Bilfritt byliv”-
området, samt fått tilbake HC-plasser ved Rådhuset.Faksimile vartoslo.no og handikapnytt.no

 Umulig å komme av toget på Kolbotn

Også NHFU har opplevd og sagt tydelig ifra om 
diskriminerende tog – da Marianne Knudsen, Tamarin 
Varner og Nikita Abbas forsøkte å komme seg til 
Kolbotn med tog for å gå på konsert, men møtte 
en fullstendig utilgjengelig togperrong på Kolbotn 
stasjon. Marianne skrev et innlegg som vakte stor 
oppmerksomhet og fikk respons fra VY, der svaret går 
ut på å vise til at ansvaret ligger hos andre instanser 
og at funksjonshemmede må melde fra på forhånd når 
de skal reise med tog – uten signaler om å ville bidra til 
et togtilbud for alle og uten en eneste innrømmelse av 
at dagens togtilbud diskriminerer.

Faksimile handikapnytt.no
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MÅLET SOM FORSVANT:

Hva skjedde egentlig  
med IA-avtalen?
Den nye IA-avtalen slo ned som en bombe like før jul. Hva skjedde da 
delmålet om å få flere personer med funksjons nedsettelser ut i arbeid 
ble forhandlet bort fra avtalen om et inkluderende arbeidsliv?

  TEKST BRITT KNUTSDATTER ARNHØY

Hvorfor er det ikke lenger et mål i IA 
avtalen å få flere funksjonshemmede ut 
i arbeid? Det har Handikapnytt forsøkt å 
finne ut av. 

Men aller først et lite tilbakeblikk: 
Det var brede smil og blitslys da 

arbeids og sosialminister  Anniken 
Hauglie (H) presenterte den nye IA 
avtalen 18. desember i fjor, flankert av 
forhandlingslederne for  arbeidstaker 

og arbeidsgiverorganisasjonene. Men 
funksjonshemmedes organisasjoner 
trakk ikke på smilebåndet. De trodde 
knapt det de så og hørte. Delmålet om 
å få flere mennesker med funksjons
nedsettelser ut i arbeid var ikke lenger 
en del av avtalen. 

Dette delmålet var ett av tre delmål i 
den gamle IAavtalen og hadde stått der 
siden avtalen så dagens lys for første 

gang i 2001. De to andre delmålene var å 
redusere sykefraværet og å øke forventet 
yrkesaktivitet etter 50 år. I den nye IA
avtalen er delmålene tatt bort, og det 
er satt to overordnede mål: å redusere 
sykefraværet med 10 prosent i forhold til 
gjennomsnittet for 2018, og å forhindre 
frafall fra arbeidslivet.

Under presentasjonen viste Hauglie til 
inkluderingsdugnaden lansert av regje

Sammen om en ny tid

endre  
holdninger

Vi skal

Ofte er negative holdninger, fordommer og uvitenhet årsak til 
at mennesker diskrimineres, stenges ute og møter hindringer. 
Holdninger endres i møter mellom mennesker og vi skal lage 
møteplasser hvor folk får ny kunnskap, nye tanker og meninger.  
En møteplass kan være skolebesøk, cafedebatt, togtur med 
politikere, kurs, kongress, frokostmøte, fest, festival og mye annet! 
Ta i bruk engasjementet og nettverket. Vi skal også jobbe bevisst 
med våre egne holdninger til hverandre og andre.

Vi skal fronte arbeidet for et mangfoldig samfunn hvor alle er like
stilte og kan delta. Våre erfaringer gjør at vi vet hva som fungerer og 
hva som diskriminerer, derfor skal vi vise vei. Funksjons hemmede 
skal sikres like muligheter gjennom rettigheter, ikke gjennom 
 veldedighet. Å f.eks. gjøre en butikk eller skole tilgjengelig for alle 
handler ikke om å være snill, men om å følge loven. Vi skal gjøre FNs 
konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjons
evne (puh!) (CRPD) kjent og forstått.

Vi skal være tilstede der det fattes beslutninger som får 
konsekvenser for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi skal 
være en synlig og tydelig aktør som bidrar til at lover og rettigheter 
blir gjeldende i folks hverdag. Vi skal være både rådgiver, 
pådriver og vaktbikkje, når det trengs. Vi skal bidra aktivt til gode, 
inkluderende nærmiljøer for alle. Vi skal være tilgjengelige, synlige 
og tilstede med utadrettet arbeid i hele landet. 

Vi skal si i fra når det trengs! Vi skal reagere og være en tydelig 
stemme når noen diskrimineres og må sloss for å få sine rettigheter. 
Vi skal kaste flomlyset på de som diskriminerer, stenger ute og 
ignorerer loven. Vi skal oppfordre til å melde fra om diskriminering 
og urett og være aktive i kampen mot hatkriminalitet og hatprat 
både i den virkelige verden og i sosiale medier. Vi skal bruke egne 
erfaringer og kunnskap for å spre engasjement for våre saker.

Vi skal gjøre det synlig og tydelig hva samfunnet går glipp av når 
mennesker stenges ute. Vi skal ta i bruk aksjonsformer som gir oss 
den oppmerksomheten vi trenger for å få gjennomslag.  Vi skal 
oftere aksjonere samtidig i hele NHFfamilien. Når vi satser på likt 
blir vi så mye synligere. Vi skal prioritere mer utadretta aktiviteter. 
På FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, 3. desember, 
skal vi ha årlige markeringer i hele landet.
 

Mangfold og variasjon er en styrke – både for samfunnet og i vår 
egen organisasjon. De virkelig store gjennomslagene får vi når vi 
står sammen for felles sak, derfor skal invitere med oss flere andre 
organisasjoner og miljøer i arbeidet – og stille opp når andre trenger 
vårt engasjement og vår kunnskap. Alle skal være velkommen 
og finne tilbud hos oss. Vi skal åpne opp NHF-fellesskapet for 
flere og investere tid og krefter i å bygge en sterk VI-kultur i hele 
organisasjonen.

Å satse ungt skal være førende for oss tiden framover. Vi skal 
utforme konkret og helhetlig politikk for ungdom og unge voksne, 
vi skal påvirke morgendagens politikere, journalister, lærere, 
ledere, arkitekter m.fl. Vi skal gi vår egen ungdomsorganisasjon, 
NHFU, støtte og ressurser til å bygge seg opp som en slagkraftig 
organisasjon og vi skal bygge opp et nettverk og tilpasse aktiviteter 
og tilbud til de unge voksne (25 – 45) i NHF. 

For å nå målene våre trenger vi mange skolerte og engasjerte 
mennesker i organisasjonen. Aktive medlemmer, tillitsvalgte, 
ansatte og andre på laget skal få lære å bli gode formidlere i møte 
med ulike målgrupper og gjennom ulike kanaler. Det skal gis 
opplæring i moderne organisasjonsarbeid, mobilisering, aksjons 
og kampanjearbeid og innføring i NHFs historie, ideologi og 
samfunnsoppdrag. Vi skal lære av hverandre og være rause med å 
dele og overføre kunnskap! 

Vi skal være en pådriver for gode, fremtidsrettede løsninger. Vi skal 
utvikle ny politikk og modige forslag til utforming av  morgendagens 
rause og inkluderende samfunn, sammen med  andre ressurs-
personer og miljøer. Vi skal tenke nytt og fritt om hvordan vi 
kan få med oss flere støttespillere, nye former for organisering og 
hvordan vi skal være en organisasjon med plass til alle som stiller seg 
bak vårt samfunns oppdrag og vil være med i arbeidet for mangfold 
og likestilling. 

gÅ FORAN
i likestillings- og
rettighetsARbeidet 
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Sammen om en ny tid

endre  
holdninger

Vi skal

Ofte er negative holdninger, fordommer og uvitenhet årsak til 
at mennesker diskrimineres, stenges ute og møter hindringer. 
Holdninger endres i møter mellom mennesker og vi skal lage 
møteplasser hvor folk får ny kunnskap, nye tanker og meninger.  
En møteplass kan være skolebesøk, cafedebatt, togtur med 
politikere, kurs, kongress, frokostmøte, fest, festival og mye annet! 
Ta i bruk engasjementet og nettverket. Vi skal også jobbe bevisst 
med våre egne holdninger til hverandre og andre.

Vi skal fronte arbeidet for et mangfoldig samfunn hvor alle er like
stilte og kan delta. Våre erfaringer gjør at vi vet hva som fungerer og 
hva som diskriminerer, derfor skal vi vise vei. Funksjons hemmede 
skal sikres like muligheter gjennom rettigheter, ikke gjennom 
 veldedighet. Å f.eks. gjøre en butikk eller skole tilgjengelig for alle 
handler ikke om å være snill, men om å følge loven. Vi skal gjøre FNs 
konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjons
evne (puh!) (CRPD) kjent og forstått.

Vi skal være tilstede der det fattes beslutninger som får 
konsekvenser for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi skal 
være en synlig og tydelig aktør som bidrar til at lover og rettigheter 
blir gjeldende i folks hverdag. Vi skal være både rådgiver, 
pådriver og vaktbikkje, når det trengs. Vi skal bidra aktivt til gode, 
inkluderende nærmiljøer for alle. Vi skal være tilgjengelige, synlige 
og tilstede med utadrettet arbeid i hele landet. 

Vi skal si i fra når det trengs! Vi skal reagere og være en tydelig 
stemme når noen diskrimineres og må sloss for å få sine rettigheter. 
Vi skal kaste flomlyset på de som diskriminerer, stenger ute og 
ignorerer loven. Vi skal oppfordre til å melde fra om diskriminering 
og urett og være aktive i kampen mot hatkriminalitet og hatprat 
både i den virkelige verden og i sosiale medier. Vi skal bruke egne 
erfaringer og kunnskap for å spre engasjement for våre saker.

Vi skal gjøre det synlig og tydelig hva samfunnet går glipp av når 
mennesker stenges ute. Vi skal ta i bruk aksjonsformer som gir oss 
den oppmerksomheten vi trenger for å få gjennomslag.  Vi skal 
oftere aksjonere samtidig i hele NHFfamilien. Når vi satser på likt 
blir vi så mye synligere. Vi skal prioritere mer utadretta aktiviteter. 
På FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, 3. desember, 
skal vi ha årlige markeringer i hele landet.
 

Mangfold og variasjon er en styrke – både for samfunnet og i vår 
egen organisasjon. De virkelig store gjennomslagene får vi når vi 
står sammen for felles sak, derfor skal invitere med oss flere andre 
organisasjoner og miljøer i arbeidet – og stille opp når andre trenger 
vårt engasjement og vår kunnskap. Alle skal være velkommen 
og finne tilbud hos oss. Vi skal åpne opp NHF-fellesskapet for 
flere og investere tid og krefter i å bygge en sterk VI-kultur i hele 
organisasjonen.

Å satse ungt skal være førende for oss tiden framover. Vi skal 
utforme konkret og helhetlig politikk for ungdom og unge voksne, 
vi skal påvirke morgendagens politikere, journalister, lærere, 
ledere, arkitekter m.fl. Vi skal gi vår egen ungdomsorganisasjon, 
NHFU, støtte og ressurser til å bygge seg opp som en slagkraftig 
organisasjon og vi skal bygge opp et nettverk og tilpasse aktiviteter 
og tilbud til de unge voksne (25 – 45) i NHF. 

For å nå målene våre trenger vi mange skolerte og engasjerte 
mennesker i organisasjonen. Aktive medlemmer, tillitsvalgte, 
ansatte og andre på laget skal få lære å bli gode formidlere i møte 
med ulike målgrupper og gjennom ulike kanaler. Det skal gis 
opplæring i moderne organisasjonsarbeid, mobilisering, aksjons 
og kampanjearbeid og innføring i NHFs historie, ideologi og 
samfunnsoppdrag. Vi skal lære av hverandre og være rause med å 
dele og overføre kunnskap! 

Vi skal være en pådriver for gode, fremtidsrettede løsninger. Vi skal 
utvikle ny politikk og modige forslag til utforming av  morgendagens 
rause og inkluderende samfunn, sammen med  andre ressurs-
personer og miljøer. Vi skal tenke nytt og fritt om hvordan vi 
kan få med oss flere støttespillere, nye former for organisering og 
hvordan vi skal være en organisasjon med plass til alle som stiller seg 
bak vårt samfunns oppdrag og vil være med i arbeidet for mangfold 
og likestilling. 
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i likestillings- og
rettighetsARbeidet 

Sammen om en ny tid

Vi skal

VÆRe der  
FOlk eR

Sammen om en ny tid

Vi skal

Si i FRA

Sammen om en ny tid

Vi skal

StÅ  
SAMMeN

Sammen om en ny tid

Vi skal

VÆRe  
SYNlige

Sammen om en ny tid

Vi skal

SAtSe  
Ungt

Sammen om en ny tid

Vi skal

StYRKe  
og StØtte  
HVeRANDre

Sammen om en ny tid

Vi skal

FORnYe Og  
FORAnKRe

Sammen om en ny tid

Vi skal

strategi NHF 
2017 - 2021

Sammen om en ny tid

endre  
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Vi skal

Ofte er negative holdninger, fordommer og uvitenhet årsak til 
at mennesker diskrimineres, stenges ute og møter hindringer. 
Holdninger endres i møter mellom mennesker og vi skal lage 
møteplasser hvor folk får ny kunnskap, nye tanker og meninger.  
En møteplass kan være skolebesøk, cafedebatt, togtur med 
politikere, kurs, kongress, frokostmøte, fest, festival og mye annet! 
Ta i bruk engasjementet og nettverket. Vi skal også jobbe bevisst 
med våre egne holdninger til hverandre og andre.

Vi skal fronte arbeidet for et mangfoldig samfunn hvor alle er like
stilte og kan delta. Våre erfaringer gjør at vi vet hva som fungerer og 
hva som diskriminerer, derfor skal vi vise vei. Funksjons hemmede 
skal sikres like muligheter gjennom rettigheter, ikke gjennom 
 veldedighet. Å f.eks. gjøre en butikk eller skole tilgjengelig for alle 
handler ikke om å være snill, men om å følge loven. Vi skal gjøre FNs 
konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjons
evne (puh!) (CRPD) kjent og forstått.

Vi skal være tilstede der det fattes beslutninger som får 
konsekvenser for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi skal 
være en synlig og tydelig aktør som bidrar til at lover og rettigheter 
blir gjeldende i folks hverdag. Vi skal være både rådgiver, 
pådriver og vaktbikkje, når det trengs. Vi skal bidra aktivt til gode, 
inkluderende nærmiljøer for alle. Vi skal være tilgjengelige, synlige 
og tilstede med utadrettet arbeid i hele landet. 

Vi skal si i fra når det trengs! Vi skal reagere og være en tydelig 
stemme når noen diskrimineres og må sloss for å få sine rettigheter. 
Vi skal kaste flomlyset på de som diskriminerer, stenger ute og 
ignorerer loven. Vi skal oppfordre til å melde fra om diskriminering 
og urett og være aktive i kampen mot hatkriminalitet og hatprat 
både i den virkelige verden og i sosiale medier. Vi skal bruke egne 
erfaringer og kunnskap for å spre engasjement for våre saker.

Vi skal gjøre det synlig og tydelig hva samfunnet går glipp av når 
mennesker stenges ute. Vi skal ta i bruk aksjonsformer som gir oss 
den oppmerksomheten vi trenger for å få gjennomslag.  Vi skal 
oftere aksjonere samtidig i hele NHFfamilien. Når vi satser på likt 
blir vi så mye synligere. Vi skal prioritere mer utadretta aktiviteter. 
På FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, 3. desember, 
skal vi ha årlige markeringer i hele landet.
 

Mangfold og variasjon er en styrke – både for samfunnet og i vår 
egen organisasjon. De virkelig store gjennomslagene får vi når vi 
står sammen for felles sak, derfor skal invitere med oss flere andre 
organisasjoner og miljøer i arbeidet – og stille opp når andre trenger 
vårt engasjement og vår kunnskap. Alle skal være velkommen 
og finne tilbud hos oss. Vi skal åpne opp NHF-fellesskapet for 
flere og investere tid og krefter i å bygge en sterk VI-kultur i hele 
organisasjonen.

Å satse ungt skal være førende for oss tiden framover. Vi skal 
utforme konkret og helhetlig politikk for ungdom og unge voksne, 
vi skal påvirke morgendagens politikere, journalister, lærere, 
ledere, arkitekter m.fl. Vi skal gi vår egen ungdomsorganisasjon, 
NHFU, støtte og ressurser til å bygge seg opp som en slagkraftig 
organisasjon og vi skal bygge opp et nettverk og tilpasse aktiviteter 
og tilbud til de unge voksne (25 – 45) i NHF. 

For å nå målene våre trenger vi mange skolerte og engasjerte 
mennesker i organisasjonen. Aktive medlemmer, tillitsvalgte, 
ansatte og andre på laget skal få lære å bli gode formidlere i møte 
med ulike målgrupper og gjennom ulike kanaler. Det skal gis 
opplæring i moderne organisasjonsarbeid, mobilisering, aksjons 
og kampanjearbeid og innføring i NHFs historie, ideologi og 
samfunnsoppdrag. Vi skal lære av hverandre og være rause med å 
dele og overføre kunnskap! 

Vi skal være en pådriver for gode, fremtidsrettede løsninger. Vi skal 
utvikle ny politikk og modige forslag til utforming av  morgendagens 
rause og inkluderende samfunn, sammen med  andre ressurs-
personer og miljøer. Vi skal tenke nytt og fritt om hvordan vi 
kan få med oss flere støttespillere, nye former for organisering og 
hvordan vi skal være en organisasjon med plass til alle som stiller seg 
bak vårt samfunns oppdrag og vil være med i arbeidet for mangfold 
og likestilling. 
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DISKRIMINERINGEN I  
ARBEIDSLIVET FORTSETTER
Arbeid handler om muligheten til å bruke og utvikle egne evner og kompetanse. 
Det handler om å oppleve at en trengs og bidrar til fellesskapet. Det handler om 
tilhørighet og inkludering. Og det handler om god samfunnsøkonomi, utjevning av 
forskjeller og inntektssikring for den enkelte. Alle skal ha lik rett og reelle muligheter til 
lønnet arbeid. Status på området er imidlertid forstemmende – kun 43% av alle med 
nedsatt funksjonsevne er i arbeid og 85 000 står ufrivillig utenfor arbeidslivet. Disse 
tallene har vært stabile over tiår, til tross for ulike strategier og handlingsplaner for 
inkludering. Politikken på dette feltet har i denne perioden vært preget av regjeringens 
inkluderingsdugnad og den nye IA-avtalen – begge med skuffende innhold. Dette vil få 
store ringvirkninger, både for funksjonshemmede og for samfunnet.

 Nye nasjonale føringer uten verdi
I den nye IA-avtalen er funksjonshemmede 
ikke lenger omtalt – regjeringen henviser til at 
funksjonshemmede vil bli ivaretatt gjennom 
inkluderingsdugnaden. Vår oppfatning er at In-
kluderingsdugnaden først og fremst er en inspi-
rasjonskampanje rettet mot arbeidsgivere og ar-
beidstakere, som ikke inneholder de virkemidlene 
og tiltakene som trengs for å sikre at funksjons-
hemmede får mulighet til å delta i arbeidslivet på 
lik linje med andre.

Arbeid har ikke vært et av de høyest prioriterte 
satsningsområdene i denne landsmøteperioden, 
men det betyr ikke at vi har gått stille i dørene. Vi 
har flere ganger gitt uttalelser gjennom media og 
i debatter, der vi har satt funksjonshemmedes 
rett til arbeid i sammenheng med den store like-
stillingskampen vi fører. 

Foto: ASD
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–Det må mer enn gode intensjoner til 
for å få  flere personer med funksjons
nedsettelser ut i jobb. 125 millioner 
kroner som ble satt av ved lanserin gen 
av inkluderingsdugnaden gikk i stor 
grad til etablerte prosjekter. Det er lite 
nytenkning i dugnaden, mener Camilla 
Huggins Aase i LOfagforbundet Norsk 
Tjenestemannslag (NTL).

Hun stiller spørsmålet: «Hvorfor blir vi 
 diskriminert?» 

– Det har nok også med holdninger å 
gjøre, men jeg tror det i stor grad er et 
kostnadsspørsmål for arbeidstakere. 

Derfor vil hun først og fremst ha regje

ringen og økonomiske midler på banen. 
– I første omgang trenger vi å få på 

plass en pott eller et fond for tilrette
leggelse av arbeidsplasser samt lettere 
tilgang til høyere utdanning, sier Aase.

To punkter
Hun og Bjørn Halvorsen, lederen 
 hennes, hadde i oktober i fjor et møte 
med statssekretær Morten Bakke i 
 arbeids og sosialdepartementet. Der la 
de fram forslaget om å sette av en pott 
penger slik at arbeidsgiverne kan søke 
på om fysisk tilrettelegging etc. 

Aase er selv rullestolbruker og illustre

rer behovet ved det som skjedde da hun 
begynte i NTL, hvor hun er ansatt som 
sekretær i Sentralforvaltningen. 

– De måtte inn med døråpner, de måt
te fikse heisen og ordne parkeringsplass. 
3 millioner kroner for at jeg skulle kunne 
jobbe her hver dag. Det er urimelig for 
meg å argumentere for at jeg er verdt 3 
millioner mer enn den neste på lista. En 
pott penger til tilrettelegging vil gjøre 
det lettere for begge parter.

I møtet tok de også opp behovet for økt 
støtte til høyere utdanning. I dag får stu
denter med funksjonsnedsettelser støtte 
i form av arbeidsavklaringspenger i mak

Etterlyser  
økonomiske virkemidler
En pott penger for arbeidsgivers tilrettelegging. Økt støtte til høyere 
utdanning. Camilla Huggins Aase og NTL har konkrete forslag for å få 

flere personer med funksjons hemmede ut i jobb.

PENGER MÅ TIL: Parkeringsplass, 
heis og døråpner måtte fikses da 
Camilla Huggins Aase skulle begynne 
i Norsk Tjenestemannslag. Hun 
etterlyser nytenkning og penger for å 
gjøre det lettere å ansette.
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Vi står sammen med arbeiderbevegelsen

Arbeid er også et tema som settes på dagsorden 
i forbindelse med 1. mai, der vi står sammen med 
arbeiderbevegelsen og deltar i 1. mai-tog flere steder i 
landet under paroler om arbeid for alle.

Våre tillitsvalgte i Norsk Tjenestemannslag (NTL) har 
frontet vår politikk i mange sammenhenger. I 2018 
satte vi tydelig preg på NTLs landsmøte. Vi fikk rettet 
landsmøtets fokus mot funksjonshemmede og satt 
sakene våre på dagsorden. Våre forslag resulterte i 
flere gode vedtak. Landsmøtet gikk inn for at NTL skal 

være en pådriver for et likestilt arbeidsliv gjennom ra-
dikal kvotering og økt ansvar for rekruttering og jobbe 
for universell utforming av Norge innen 2030. Ikke 
minst vedtok landsmøtet å støtte NHFs internasjonale 
arbeid med 20 000 kroner.

Senere samme år ble vår tillitsvalgte, Camilla Huggins 
Aase, valgt inn i NTL-ledelsen som frikjøpt tillitsvalgt,  
og kan fortsette å jobbe for inkludering av funksjons-
hemmede fra et fagforeningsståsted.

 Lokalt arbeid for inkluderende arbeidsliv

Vi jobber også lokalt med å bidra til funksjonshemmedes deltakelse i arbeidslivet, både gjennom  
interessepolitisk påvirkningsarbeid og ved å teste ut nye måter å øke folks bevissthet på. 

I forbindelse med 3. desember 2018 samarbeidet NHF Oslo og Scandic-kjeden om et prosjekt der  
flere av stillingene ved deres hotell på Fornebu ble besatt av medlemmer fra NHF og NHFU denne  
dagen. Det omfattet blant annet kommunikasjonsansvarlig, hovmester og hotelldirektør. Scandic  
forpliktet seg i etterkant til en ny rekrutteringspraksis: Fra 1. januar 2019 forplikter hotellkjeden seg til 
å kalle inn minst en funksjonshemmet kandidat til intervju dersom vedkommende opplyser om funks-
jonsnedsettelse i søknadsprosessen og for øvrig er kvalifisert for stillingen hun eller han søker på.

I Rogaland har NHF Sørvest bidratt til et vedtak i fylkeskommunen om både å kvotere inn funksjons- 
hemmede i fylkeskommunale stillinger, samarbeide med funksjonshemmedes organisasjoner  
om inkludering og ta inn dette som en del av sitt arbeid med samfunnsansvar.
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Hva koster det 
å være funksjonshemmet 

i Norge i 2017?

Sammen om en ny tid

endre  
holdninger

Vi skal

Ofte er negative holdninger, fordommer og uvitenhet årsak til 
at mennesker diskrimineres, stenges ute og møter hindringer. 
Holdninger endres i møter mellom mennesker og vi skal lage 
møteplasser hvor folk får ny kunnskap, nye tanker og meninger.  
En møteplass kan være skolebesøk, cafedebatt, togtur med 
politikere, kurs, kongress, frokostmøte, fest, festival og mye annet! 
Ta i bruk engasjementet og nettverket. Vi skal også jobbe bevisst 
med våre egne holdninger til hverandre og andre.

Vi skal fronte arbeidet for et mangfoldig samfunn hvor alle er like
stilte og kan delta. Våre erfaringer gjør at vi vet hva som fungerer og 
hva som diskriminerer, derfor skal vi vise vei. Funksjons hemmede 
skal sikres like muligheter gjennom rettigheter, ikke gjennom 
 veldedighet. Å f.eks. gjøre en butikk eller skole tilgjengelig for alle 
handler ikke om å være snill, men om å følge loven. Vi skal gjøre FNs 
konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjons
evne (puh!) (CRPD) kjent og forstått.

Vi skal være tilstede der det fattes beslutninger som får 
konsekvenser for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi skal 
være en synlig og tydelig aktør som bidrar til at lover og rettigheter 
blir gjeldende i folks hverdag. Vi skal være både rådgiver, 
pådriver og vaktbikkje, når det trengs. Vi skal bidra aktivt til gode, 
inkluderende nærmiljøer for alle. Vi skal være tilgjengelige, synlige 
og tilstede med utadrettet arbeid i hele landet. 

Vi skal si i fra når det trengs! Vi skal reagere og være en tydelig 
stemme når noen diskrimineres og må sloss for å få sine rettigheter. 
Vi skal kaste flomlyset på de som diskriminerer, stenger ute og 
ignorerer loven. Vi skal oppfordre til å melde fra om diskriminering 
og urett og være aktive i kampen mot hatkriminalitet og hatprat 
både i den virkelige verden og i sosiale medier. Vi skal bruke egne 
erfaringer og kunnskap for å spre engasjement for våre saker.

Vi skal gjøre det synlig og tydelig hva samfunnet går glipp av når 
mennesker stenges ute. Vi skal ta i bruk aksjonsformer som gir oss 
den oppmerksomheten vi trenger for å få gjennomslag.  Vi skal 
oftere aksjonere samtidig i hele NHFfamilien. Når vi satser på likt 
blir vi så mye synligere. Vi skal prioritere mer utadretta aktiviteter. 
På FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, 3. desember, 
skal vi ha årlige markeringer i hele landet.
 

Mangfold og variasjon er en styrke – både for samfunnet og i vår 
egen organisasjon. De virkelig store gjennomslagene får vi når vi 
står sammen for felles sak, derfor skal invitere med oss flere andre 
organisasjoner og miljøer i arbeidet – og stille opp når andre trenger 
vårt engasjement og vår kunnskap. Alle skal være velkommen 
og finne tilbud hos oss. Vi skal åpne opp NHF-fellesskapet for 
flere og investere tid og krefter i å bygge en sterk VI-kultur i hele 
organisasjonen.

Å satse ungt skal være førende for oss tiden framover. Vi skal 
utforme konkret og helhetlig politikk for ungdom og unge voksne, 
vi skal påvirke morgendagens politikere, journalister, lærere, 
ledere, arkitekter m.fl. Vi skal gi vår egen ungdomsorganisasjon, 
NHFU, støtte og ressurser til å bygge seg opp som en slagkraftig 
organisasjon og vi skal bygge opp et nettverk og tilpasse aktiviteter 
og tilbud til de unge voksne (25 – 45) i NHF. 

For å nå målene våre trenger vi mange skolerte og engasjerte 
mennesker i organisasjonen. Aktive medlemmer, tillitsvalgte, 
ansatte og andre på laget skal få lære å bli gode formidlere i møte 
med ulike målgrupper og gjennom ulike kanaler. Det skal gis 
opplæring i moderne organisasjonsarbeid, mobilisering, aksjons 
og kampanjearbeid og innføring i NHFs historie, ideologi og 
samfunnsoppdrag. Vi skal lære av hverandre og være rause med å 
dele og overføre kunnskap! 

Vi skal være en pådriver for gode, fremtidsrettede løsninger. Vi skal 
utvikle ny politikk og modige forslag til utforming av  morgendagens 
rause og inkluderende samfunn, sammen med  andre ressurs-
personer og miljøer. Vi skal tenke nytt og fritt om hvordan vi 
kan få med oss flere støttespillere, nye former for organisering og 
hvordan vi skal være en organisasjon med plass til alle som stiller seg 
bak vårt samfunns oppdrag og vil være med i arbeidet for mangfold 
og likestilling. 

gÅ FORAN
i likestillings- og
rettighetsARbeidet 
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blir vi så mye synligere. Vi skal prioritere mer utadretta aktiviteter. 
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skal vi ha årlige markeringer i hele landet.
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egen organisasjon. De virkelig store gjennomslagene får vi når vi 
står sammen for felles sak, derfor skal invitere med oss flere andre 
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flere og investere tid og krefter i å bygge en sterk VI-kultur i hele 
organisasjonen.

Å satse ungt skal være førende for oss tiden framover. Vi skal 
utforme konkret og helhetlig politikk for ungdom og unge voksne, 
vi skal påvirke morgendagens politikere, journalister, lærere, 
ledere, arkitekter m.fl. Vi skal gi vår egen ungdomsorganisasjon, 
NHFU, støtte og ressurser til å bygge seg opp som en slagkraftig 
organisasjon og vi skal bygge opp et nettverk og tilpasse aktiviteter 
og tilbud til de unge voksne (25 – 45) i NHF. 

For å nå målene våre trenger vi mange skolerte og engasjerte 
mennesker i organisasjonen. Aktive medlemmer, tillitsvalgte, 
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samfunnsoppdrag. Vi skal lære av hverandre og være rause med å 
dele og overføre kunnskap! 

Vi skal være en pådriver for gode, fremtidsrettede løsninger. Vi skal 
utvikle ny politikk og modige forslag til utforming av  morgendagens 
rause og inkluderende samfunn, sammen med  andre ressurs-
personer og miljøer. Vi skal tenke nytt og fritt om hvordan vi 
kan få med oss flere støttespillere, nye former for organisering og 
hvordan vi skal være en organisasjon med plass til alle som stiller seg 
bak vårt samfunns oppdrag og vil være med i arbeidet for mangfold 
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KAMPEN FOR BEDRE 
LEVEKÅR

En trygg og forutsigbar personlig økonomi er viktig for gode levekår og en forutsetning for 
samfunnsmessig likestilling. Manglende lønnsinntekt og store utgifter er hovedårsaken til at 
mennesker med funksjonsnedsettelser har dårligere økonomi enn gjennomsnittet. 

De siste årene har Norges Handikapforbund fått 
mange tilbakemeldinger fra funksjonshemmede om 
at levekårene deres har blitt verre. Innføring av nye 
egenandeler og redusert verdi av velferdsordninger 
gjør at mange opplever at hverdagen har blitt en 
kamp for å få økonomien til å gå rundt. Vår egen rap-
port Hva koster det å være funksjonshemmet i Norge 
i 2017 har vært et viktig vitnesbyrd på at altfor mange 
funksjonshemmede har høye utgifter og krevende 
økonomi. Også annen dokumentasjon viser at familier 
med funksjonshemmet barn har lavere levekår enn 
andre. Nå har også NOVA presentert en rapport om 
funksjonshemmedes levekår, og Bufdirs levekårs-
statistikk blir bedre og bedre. Likevel mangler vi et 

fullstendig bilde av hvilke konsekvenser uførereformen 
og nye kutt har. Vi har flere ganger presset på for å 
kreve mer dokumentasjon. Vi vet at det finnes forske-
re som ønsker å belyse våre levekårsutfordringer.

Dokumentasjon er viktig – handling enda viktigere. 
Vi protesterer stadig på den skjevheten vi ser. Vi har 
deltatt i flere stortingshøringer og er blant annet part 
i Trygdedrøftingene. I Trygdedrøftingene har vi ikke 
villet undertegne protokollen fra møtene - som en klar 
protest mot oppgjøret og at vi ikke har reell innflytelse 
i forhandlingene. 6. juni deltar vi også i en stor de-
monstrasjon mot trygdeoppgjøret utenfor Stortinget.

 NHF-rapport med stor nytteverdi

Sensommeren 2017 lanserte vi vår egen rapport om funksjonshem-
medes levekår i Norge – en situasjonsbeskrivelse bygget på tre 
enkelthistorier. Der tidligere rapporter ofte har sett på inntektssiden, 
det vil si regulering av uføretrygd med mer, har vi gått inn på ut-
giftssiden og sett på egenandeler, merutgifter og så videre, og kort 
sagt svart på spørsmålet: Hva koster det å være funksjonshemmet 
i Norge i dag? Våre tall viser at det ikke er snakk om småsummer. 
Våre tre case har hatt merkostnader på henholdsvis 67 000, 91 000 
og 97 000 per år, i tillegg til engangsutgifter på mellom 50.000 og 3 
millioner kroner, direkte relatert til funksjonsnedsettelsene.

Vi har brukt rapporten mye i det interessepolitiske påvirkningsarbei-
det, og har opplevd at flere politikere og forskere har vist stor inter-
esse for det levekårsgapet vi viser. 
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En ny rapport fra Handikapforbundet do-kumenterer de skjulte kostnadsbombene.Sadia (30) lever av en uføretrygd på 269 396 kroner i året. Av denne svært beskjedne inntekten må hun ut med 91 866 kroner i året av egen lomme for å dekke kostnader som direkte  handler om at hun er funksjons-hemmet.
Camilla (37) er i full jobb med en årslønn på 498 000 kroner. Hennes årlige ekstrautgifter knyttet til 

funksjons nedsettelsen er beregnet til 67 806 kroner i året. Dette er to av de konkrete,  virkelige eksemplene som er brukt i Norges Handikapforbunds ferske rapport «Hva koster det å være funksjonshemmet i Norge i 2017?».

Blir ikke trodd
Det tredje eksempelet i rapporten er en familie med tre barn, der den yngste datteren Sofie (12) er sterkt funksjons-

hemmet på grunn av en fødselsskade. Sofies mor, Elin Langdahl, deltok tors-dag 17. august på et seminar under den politiske stormønstringen Arendals uka, der Handikap forbundet presenterte rapporten.
Der forklarte hun hvordan familien ikke bare har løpende, årlige kostnader knyttet til Sofies funksjonsnedsettelse. I tillegg kommer 2,5 millioner kroner i helt nødvendig ombygging av boligen for at datteren skal kunne bo hjemme, store 

Dyrt å være  funksjonshemmetElin Langdahls familie har nesten 100 000 kroner i årlige ekstrautgifter,  
fordi datteren hennes er funksjonshemmet.

FO
T

O
: I

V
A

R
 K

V
IS

T
U

M

 Skremmende utvikling når det gjelder   
 arbeidsavklaringspenger og uføretrygd

Fra 1. januar 2018 innførte regjeringen en avkorting av tiden man kan 
motta arbeidsavklaringspenger, fra fire til tre år. Endringen skjedde uten 
at det ble satt inn nye, effektive virkemidler for å få folk i arbeid eller å få 
avklart mulighetene, og mange var ikke ferdige med sine avklaringsløp 
før de mistet støtten. Et stort antall har endt med å måtte søke om 
sosialhjelp. Funksjonshemmede er blant dem som er rammet. Vi har 
hatt flere møter med representantene i Arbeids- og sosialkomiteen på 
Stortinget for å få dem til å reversere innstramningene.

Vi har også protestert mot et forslag om å innføre begrensninger i  
uføretrygden. Det skjedde våren 2019, etter at regjeringen hadde  
sendt på høring et forslag som blant annet kan innebære at uføre-
graden blir revurdert med det samme, hvis man prøver seg i arbeid  
eller deltar i frivillig aktivitet.

Vi har samarbeidet tett med flere andre organisasjoner i disse  
sakene. Resultatet gjenstår å se. 

Viktige gjennomslag for familiers levekår

Handikappede Barns Foreldreforening har job-
bet aktivt med økonomiske velferdsordninger de 
siste årene. Blant annet har pleiepengeordnin-
gen og oppholdsbetalingen for SFO etter fjerde 
klasse stått i fokus. Her har det vært drevet et 
godt interessepolitisk arbeid, som har gitt gjen-
nomslag flere steder.

For mange barn med funksjonsnedsettelser, er 
det nødvendig å fortsette å benytte skolefritids-
ordningen etter fjerde klasse, men mange steder 
må foreldrene fortsette å betale for SFO-tilbudet. 
Denne praksisen er høyst urimelig, og HBF har 
drevet et omfattende påvirkningsarbeid i flere 
kommuner for å sørge for betalingsfritak. Dette 
engasjementet har ført til flere medieoppslag 
lokalt og at flere kommuner har vedtatt at funk-
sjonshemmede barn skal fritas for betaling. Som 
en direkte konsekvens av HBFs arbeid på områ-
det, ble det også fremmet et representantforslag i 
Stortinget om en nasjonal endring av regelverket. 

Forslaget ble dessverre nedstemt, men arbeidet 
for å endre praksis lokalt, fortsetter.

HBF har også vært en del av pleiepengeaksjonen, 
som har kjempet for at foreldre med alvorlig syke 
barn skal kunne være hjemme med barna når det 
er behov. Den nye pleiepengeordningen, som 
trådte i kraft i 2017, sa at en forelder bare kunne 
være hjemme med barnet i 260 dager med full 
inntekt, og etter dette ble stønaden redusert til 66 
prosent. Kampen om pleiepengene ble først del-
vis vunnet, ved at loven tillot en forelder å være 
hjemme med barnet i fem år, med full kompen-
sasjon. Etter beinhard mobilisering av funksjons-
hemmede barns foreldre på tvers av miljøer og 
organisasjoner, ble også denne tidsbegrensnin-
gen fjernet før jul i 2018. Og våren 2019 ble også 
reglene for gradering av pleiepenger, når barnet 
kan være delvis på skolen eller i barnehagen eller 
benytte andre tilsynsordninger, endret.

Faksimile handikapnytt.no og Handikapnytt 04/17



Sammen om en ny tid

endre  
holdninger

Vi skal
Ofte er negative holdninger, fordommer og uvitenhet årsak til 

at mennesker diskrimineres, stenges ute og møter hindringer. 

Holdninger endres i møter mellom mennesker og vi skal lage 

møteplasser hvor folk får ny kunnskap, nye tanker og meninger.  

En møteplass kan være skolebesøk, cafedebatt, togtur med 

politikere, kurs, kongress, frokostmøte, fest, festival og mye annet! 

Ta i bruk engasjementet og nettverket. Vi skal også jobbe bevisst 

med våre egne holdninger til hverandre og andre.

Vi skal fronte arbeidet for et mangfoldig samfunn hvor alle er like

stilte og kan delta. Våre erfaringer gjør at vi vet hva som fungerer og 

hva som diskriminerer, derfor skal vi vise vei. Funksjons hemmede 

skal sikres like muligheter gjennom rettigheter, ikke gjennom 

 veldedighet. Å f.eks. gjøre en butikk eller skole tilgjengelig for alle 

handler ikke om å være snill, men om å følge loven. Vi skal gjøre FNs 

konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjons

evne (puh!) (CRPD) kjent og forstått.

Vi skal være tilstede der det fattes beslutninger som får 
konsekvenser for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi skal 

være en synlig og tydelig aktør som bidrar til at lover og rettigheter 

blir gjeldende i folks hverdag. Vi skal være både rådgiver, 
pådriver og vaktbikkje, når det trengs. Vi skal bidra aktivt til gode, 

inkluderende nærmiljøer for alle. Vi skal være tilgjengelige, synlige 

og tilstede med utadrettet arbeid i hele landet. 

Vi skal si i fra når det trengs! Vi skal reagere og være en tydelig 

stemme når noen diskrimineres og må sloss for å få sine rettigheter. 

Vi skal kaste flomlyset på de som diskriminerer, stenger ute og 

ignorerer loven. Vi skal oppfordre til å melde fra om diskriminering 

og urett og være aktive i kampen mot hatkriminalitet og hatprat 

både i den virkelige verden og i sosiale medier. Vi skal bruke egne 

erfaringer og kunnskap for å spre engasjement for våre saker.

Vi skal gjøre det synlig og tydelig hva samfunnet går glipp av når 

mennesker stenges ute. Vi skal ta i bruk aksjonsformer som gir oss 

den oppmerksomheten vi trenger for å få gjennomslag.  Vi skal 

oftere aksjonere samtidig i hele NHFfamilien. Når vi satser på likt 

blir vi så mye synligere. Vi skal prioritere mer utadretta aktiviteter. 

På FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, 3. desember, 

skal vi ha årlige markeringer i hele landet.
 

Mangfold og variasjon er en styrke – både for samfunnet og i vår 

egen organisasjon. De virkelig store gjennomslagene får vi når vi 

står sammen for felles sak, derfor skal invitere med oss flere andre 

organisasjoner og miljøer i arbeidet – og stille opp når andre trenger 

vårt engasjement og vår kunnskap. Alle skal være velkommen 

og finne tilbud hos oss. Vi skal åpne opp NHF-fellesskapet for 

flere og investere tid og krefter i å bygge en sterk VI-kultur i hele 

organisasjonen.

Å satse ungt skal være førende for oss tiden framover. Vi skal 

utforme konkret og helhetlig politikk for ungdom og unge voksne, 

vi skal påvirke morgendagens politikere, journalister, lærere, 

ledere, arkitekter m.fl. Vi skal gi vår egen ungdomsorganisasjon, 

NHFU, støtte og ressurser til å bygge seg opp som en slagkraftig 

organisasjon og vi skal bygge opp et nettverk og tilpasse aktiviteter 

og tilbud til de unge voksne (25 – 45) i NHF. 

For å nå målene våre trenger vi mange skolerte og engasjerte 

mennesker i organisasjonen. Aktive medlemmer, tillitsvalgte, 

ansatte og andre på laget skal få lære å bli gode formidlere i møte 

med ulike målgrupper og gjennom ulike kanaler. Det skal gis 

opplæring i moderne organisasjonsarbeid, mobilisering, aksjons 

og kampanjearbeid og innføring i NHFs historie, ideologi og 

samfunnsoppdrag. Vi skal lære av hverandre og være rause med å 

dele og overføre kunnskap! 

Vi skal være en pådriver for gode, fremtidsrettede løsninger. Vi skal 

utvikle ny politikk og modige forslag til utforming av  morgendagens 

rause og inkluderende samfunn, sammen med  andre ressurs-

personer og miljøer. Vi skal tenke nytt og fritt om hvordan vi 

kan få med oss flere støttespillere, nye former for organisering og 

hvordan vi skal være en organisasjon med plass til alle som stiller seg 

bak vårt samfunns oppdrag og vil være med i arbeidet for mangfold 

og likestilling. 

gÅ FORANi likestillings- ogrettighetsARbeidet 
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Rammes du av hjerneslag i Norge, har 
du Europas største sannsynlighet for å 
overleve. Men fortsatt gjenstår mye for å 
sikre god rehabilitering etterpå.

For 30 år siden, da Landsforeningen for Slagrammede 
(LFS) ble stiftet, var det lite interesse for slagbehandling 
i de medisinske miljøene. Men i løpet av disse tre tiårene 
har det skjedd bortimot en revolusjon, ikke minst når det 
gjelder mulighetene til å gi den riktige behandlingen i 
akuttfasen som sikrer overlevelse og best mulig livs kvalitet 
etterpå. Forutsetningen er at man kommer til riktig 
 behandling så tidlig som mulig.

– Vi har noen få timer på oss etter et slag som kan utgjøre 
forskjellen på kanskje å måtte leve med en treg hånd-
funksjon eller å miste språk, evner og få totale lammelser.

Det forklarte Christian Georg Lund, dr. med. og overlege 
ved Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus 
da han holdt foredrag på konferansen som markerte 
30- årsjubileet til LFS 23. mai.

Et par hundre mennesker hadde funnet veien til 
 Rikshospitalets store auditorium for å høre noen av de 
fremste fagfolkene innen slagbehandling i Norge fortelle 
om hvilke framskritt og muligheter som er gjort, både når 
det gjelder akuttbehandling og rehabilitering.

Best i verden, men ...
Norsk hjerneslagbehandling er i dag trolig best i verden, 

Slag-jubilant  
satser på  
rehabiliteringVenstre går inn for at vedtakene om 

brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 
bør flyttes fra kommunen og over til Nav.

Venstre vil ha  
BPA over til Nav

Det var på landsmøtet sitt 
i april at Venstre vedtok 
en omfattende uttalelse 
om handikappolitikk der 
det blant annet heter at 
partiet vil:

«Flytte vedtak om BPA til 
Nav etter modell av funk-
sjonsassistent som bistår i 
arbeidssituasjoner.»

Funksjonsassistanse er en 
ordning der arbeidstakere 
med nedsatt funksjonsevne 
får assistanse til praktiske 
gjøremål i arbeidssitua-
sjonen. BPA er derimot 
knyttet til «resten» av livet, 
utenom jobbsituasjonen.

I dag er funksjons-
assistanse og BPA to adskilte 
ordninger, der førstnevnte 
forvaltes i statlig regi gjen-
nom Nav, mens den andre 
er en del av de kommunale 
 helse- og omsorgstjenestene.

Flere rapporter det siste 
året har påvist at kommune-
ne ikke har klart å realisere 
BPA som et likestillings-
verktøy for samfunnsdelta-
kelse. Mange brukere opp-
lever at BPA begrenses til en 
måte å organisere hjemme-
baserte tjenester på.

Kulturliv og politikk
I uttalelsen fra landsmøtet 
heter det videre at Venstre 
vil «sikre at BPA kan benyt-
tes for de formålene det var 
ment for, inkludert deltakel-
se i kulturliv og politikk».

– Det viktigste argumentet 
for å flytte BPA- vedtakene til 
Nav er at det ikke fungerer 
bra nok slik det er i dag, sier 
nestleder i Oslo Venstre, 
Gøril Bjerkhol Havro, til 
Handikapnytt.

– Den enkelte brukeren 
sikres ikke gode nok rettig-
heter i dagens kommunale 
vedtak. Helse- og omsorgs-
perspektivet blir for 
 dominerende, legger hun til.

I vedtaket heter det også 
at «Likestillings- og diskri-
mineringsombudet må få 
en mer sentral rolle i vur-
deringene av krav på BPA.» 
Når Handikapnytt spør hva 
det innebærer i praksis, vil 
ikke Gøril Bjerkhol Havro gi 
noe entydig svar.

– Nettopp fordi ombudet 
har en uavhengig rolle, skal 
vi ikke være for detaljerte, 
sier hun.

19 punkter om  
funkis- politikk
Uttalelsene om BPA inn-
går i en liste på totalt 19 
punkter som konkretiserer 
partiet Venstres politikk på 
funksjonshemnings området. 
Initiativet kom fra Gøril 
Bjerkhol Havro, i samarbeid 
med partifelle og tidligere 
statsråd Guro Fjellanger.

  IVAR KVISTUM

TYDELIGERE POLITIKK: Gøril 
Bjerkhol Havro er nestleder i Oslo 
Venstre. På partiets landsmøte 
fremmet hun forslag om en langt 
tydeligere handikappolitikk.
FOTO: PRIVAT
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konstaterte professor Bent Indredavik, leder ved 
Avdeling for hjerneslag ved St. Olavs Hospital i 
Trondheim.

Han presenterte tall som viser at 92,6 prosent av 
alle pasienter behandles i en slagenhet på syke-
hus, at dødeligheten har falt med hele 25 prosent 
de siste fem årene og at Norge tilbyr slagpasienter 
Europas største muligheter for å overleve.

– Men det som gjenstår, er å gi liv til årene man 
får etterpå, understreket Indredavik.

Det er her fase to i det såkalte pakkeforløpet av 
behandlingen kommer inn: å sikre godt tilpasset re-
habilitering som kommer i gang så tidlig som mulig.

Rehabilitering fra første dag
Dette kommer også til å være et hovedfokus for 
Lands foreningen for Slagrammede i tiden framover.

– Sykehusene er blitt så flinke på behandling. 
Nå er det i rehabili teringen at skoen trykker, sier 
LFS-leder Roger Amundsen til Handikapnytt etter konferansen.

Målet er at alle som rammes av slag, skal tilbys rehabilitering 
fra første dag.

– På sykehuset blir du godt tatt vare på. Problemet oppstår 
når du skrives ut og kommer hjem. Da kan det gå flere uker 
før du kommer i gang med rehabilitering, og da forfaller du, 
forteller han.

For det er ikke bare i den akutte behandlingsfasen at tiden 
er en kritisk faktor, mener Amundsen. Det samme gjelder 
 rehabilitering. Kommer du ikke i gang med rehabiliteringen, 

risi kerer du å måtte leve med større funksjonstap 
enn nødvendig.

Betydningen av god rehabilitering ble under-
streket av Frank Becker, klinikkoverlege ved 
Sunnaas sykehus og spesialist i  fysikalsk 
medisin og rehabilitering. Han har sett utallige 
eksempler på at slagpasienter kan gjenvinne 
funksjon, livs kvalitet og oppnå mestring også 
med dårlige utgangspunkt.

– Men mitt hovedbudskap er at rehabili-
teringen som slag pasienter tilbys, kan og bør 
bli bedre.

Hyllet for pådriverarbeid
LFS høstet lovord for sin innsats både innen 
likepersonarbeid og som pådriver for forskning, 
behandling og helsepolitikk.

Fungerende forbundsleder i Norges Handikap-
forbund, Magnhild Sørbotten, la vekt på den sto-

re innsatsen LFS gjør innen forebyggende opplysningsarbeid:
– Det er ikke så mange interesseorganisasjoner som legger 

ned et så betydelig arbeid for å slippe å få nye medlemmer, 
bemerket hun spøkefullt.

I en videohilsen roste også helse- og omsorgsminister Bent 
Høie LFS’ betydning som pådriver for bedre slagbehandling. 
Høie trakk særlig fram pakkeforløpet i behandlingen, der LFS 
hele veien har spilt en aktiv rolle.

  IVAR KVISTUM

LFS
Landsforeningen for 
Slagrammede er en 
landsforening i Norges 
Handikapforbund. Med 
sine 30 år er dette den 
eldste landsdekkende 
foreningen for slag
rammede.

Foreningen driver et 
utstrakt likepersonar
beid, arrangerer turer 
og medlemsaktiviteter.

LFS satser også mye 
på informasjonsarbeid 
om slag og driver 
informasjons nettsiden 
www.slag.no.

Slag-jubilant  
satser på  
rehabilitering

1. Christian Georg Lund under-
streket betydningen av å så raskt 
som mulig komme til behandling 
ved hjerneslag.
2. – Vi trenger bedre rehabilitering 
og mer kunnskap om hvordan livet 
oppleves etter et slag, sa Bent 
Indredavik.
3. Lene Hystad Hove fra Institutt for 
klinisk odontologi ved Universitetet 
i Oslo forklarte hvorfor tann- og 
munnhelse er en stor utfordring for 
mange slagpasienter.

 
Sykehusene er blitt så flinke  
på behandling. Nå er det i 

rehabiliteringen at skoen trykker.
ROGER AMUNDSEN, LEDER I LFS

HILSER TIL JUBILANTEN: Helseminister Bent Høie 
kom på storskjerm med en hilsen til 30-årsjubilanten 

Landsforeningen for Ryggmargsskadde, som ledes 
av Roger Amundsen (til venstre).

FOTO: IVAR KVISTUM
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DEL 1 - LIKESTILLINGSKAMP OG RETTIGHETSARBEID

#sammenomennytid

MANGFOLDIG INNSATS 
INNEN REHABILITERING

For mange funksjonshemmede er rehabilitering og habilitering avgjørende for å oppnå best 
mulig funksjon og fremme aktivitet, selvstendighet og deltakelse. Vi mener at alle som har 
behov for det skal få et individuelt tilpasset rehabiliterings- eller habiliteringstilbud. Rehabi-
litering og habilitering må sees på og planlegges som en helhetlig strategi, som favner alle 
livsområder. Slik er det ikke i dag. Rehabilitering- og habilitering må få høyere prioritet. Det 
vil kreve ekstra ressurser å bygge opp et fullverdig og godt rehabiliteringstilbud ute i kommu-
nene. Vi har ved flere anledninger tatt opp dette med politikere både sentralt og lokalt.

Til venstre: faksimile Handikapnytt 03/18 Til høyre: Viktige samtaler om politikken på rehabiliteringsområdet på samling med 
landsforeningene høsten 2018.

Manglende satsing på rehabilitering- og habilitering

Da statsbudsjettet for 2017 ble lagt fram, presenterte 
regjeringen også en opptrappingsplan for habilitering 
og rehabilitering for årene 2017-2019. Vår tilbakemel-
ding til regjeringen var at forslaget ikke innebar noen 
reell satsning verken på tiltak eller midler til tiltakene i 
opptrappingsplanen. Vi etterlyste også et mer helhet-
lig perspektiv på habilitering og rehabilitering.

Opptrappingsplanen har så langt ikke gitt et reelt løft. 
Verken i statsbudsjettene for 2018 eller 2019 ble det 
nye øremerkede midler. Helsedirektoratets midtveise-
valuering av opptrappingsplanen viser en nedgang i 
antall brukere av rehabilitering i kommunene, og det 
har blitt færre som får eller har en individuell plan. 

Handikapforbundets landsforeninger yter mange 
viktige bidrag inn i organisasjonens arbeid på rehabili-
terings feltet. Høsten 2018 ble det etablert en arbeids-

gruppe bestående av tillitsvalgte fra Landsforeningen 
for Polioskadde (LFPS), Landsforeningen for Nak-
keskadde (LFN) og Landsforeningen for Kvinner med 
Bekkenleddsmerter (LKB). Sammen med forbunds-
ledelsen skal det på jobbes videre med politikken på 
rehabiliteringsfeltet og det blir særs viktig å holde et 
ekstra våkent øye på Regjeringens arbeid. Frem til i 
dag er det ikke gitt noen signaler på hva som vil skje 
etter at opptrappingsplanens periode avsluttes i 2019.

Likepersonarbeidet er en viktig del av rehabiliterings-
området. Vi har blitt varslet om endringer i tilskuddet 
til funksjonshemmedes organisasjoner, og her er det 
viktig for oss å sikre tilstrekkelig finansiering til like-
personarbeidet. Her har vi deltatt i Bufdirs arbeids-
grupper om kriterier for tilskuddene.
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Det diagnoserettede arbeidet på rehabiliteringsområdet
Norges Handikapforbunds landsforeninger bidrar ikke bare i Handikapforbundets  

aktiviteter og politikk. Foreningene jobber også aktivt på rehabiliteringsfeltet for sine målgrupper.

I tillegg til å engasjere seg i mange av 
Handikapforbundets prosjekter og aktiviteter, 
har AMC deltatt på Sjeldendagene og har 
en representant i Senterrådet på TRS - et 
nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, 

medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk 
og dysmeli på Sunnaas – og samarbeider tett med dem 
om tilbud til medlemmene. AMC jobber også for å styrke 
samarbeidet med organisasjonene i de nordiske landene.

Landsforeningen for Polioskadde har flere 
aktiviteter, blant annet opprettholder foreningen 
et internasjonalt samarbeid om poliomyelitt 
og deltok i den sammenhengen under nordisk 
poliokonferanse høsten 2018. Der treffer 
foreningen andre nordiske samarbeidspartnere 
og polio-overlevere, knytter gode og nye 

kontakter og deltar i erfaringsutveksling om polio og 
senskader. Det vurderes nå å kjøre felles sak mot politiske 
myndigheter i de enkelte nordiske land. LFPS samarbeider 
også med Rotary om det verdensomspennende prosjektet 
End polio now.

Landsforeningen for 
Slagrammede legger bak seg 
to innholdsrike år siden forrige 
landsmøte. Samarbeid både internt 
og eksternt har vært nøkkelen for 

foreningen, som markerte 30 årsjubileum i 2018, som landets 
eldste interesseforening på feltet. Jubilanten har imidlertid 
ikke vært redd for fornyelse, og en av suksessene i denne 
perioden er Slagappen, en potensielt livreddende app, som 
LFS har samarbeidet med to gründere om å utvikle. (Les mer 
under medlemstilbudet i landsforeningene) Et annet viktig 
og stort samarbeid som er kommet i stand er «Slagforum». 
Her samarbeider LFS, LHL Hjerneslag, Norsk Forening for 
Slagrammede og Afasiforeningen om felles mål. Slagforumet 
har høsten 2018 hatt møter på Stortinget nesten ukentlig 
med ulike partier. Enda flere blir det i løpet av første halvår i 
2019.- Det har vært veldig vellykket. Sakene vi jobber for står 
mye sterkere når vi gjør det sammen, enn når vi kommer enn 
som en og en organisasjon, sier Roger Amundsen, leder i LFS. 
Slagforum skal levere en felles høring på «pakkeforløp fase 2». 

Landsforeningen for Ryggmargsskadde, LARS, 
har hatt stor aktivitet og mange aktiviteter i løpet 
av de siste to årene. Foruten å ha stått i førersetet 
for BPA, opplever foreningen å ha stor tillit blant 
i fagmiljøene og blir tatt med på råd og invitert 
til samarbeid. Tillitsvalgte fra LARS samarbeider 
med alle de tre spinalenhetene i landet og har 
kontakt med pasienter og pårørende. 

Brukermedvirkning er blant Landsforeningen for 
Amputerte, LFAs mange oppgaver, og foreningen 
har mange brukermedvirkere i helseforetak, 
hjelpemiddelsentraler, rehabiliteringssentre 
og ortopediske verksteder. LFA deltok også 
høsten 2018 i høringen om døgnbehandling for 
benamputasjon, nyamputerte i fritt behandlingsvalg, 
med et høringssvar.

Landsforeningen for Kvinner med Bekkenledd-
smerter er svært aktive når det gjelder informasjons- 
virksomhet om bekkenleddsmerter og behandling 
og har et godt likepersontilbud, samtidig som 
foreningen har en fagkoordinator som blant 
annet deltar svært aktivt i Rådet for muskel- og 
skjeletthelse og mot de aktuelle fagmiljøene der.

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening A.L.F. 
jobber aktivt med å forhindre arbeidsmiljøskader 
og forbedre erstatningssituasjonen for dem som 
rammes. A.L.F. arbeider blant annet for å få til 
et Nasjonalt kompetansesenter for yrkesskadde, 
med et tverrfaglig team av leger, sosionomer, 
yrkeshygienikere og jurister og andre aktuelle 
faggrupper som kan bidra til å lose den enkelte 
gjennom systemet så raskt og smertefritt som mulig.



Gir god og sikker søvn

Trygghet og brukervennlighet hånd i hånd - for store og små!

En innovativ og harmonisk seng med mange velferdsteknologiske funksjoner, 
som gir mulighet til å komme seg inn og ut av sengen uten fysisk anstrengelse.

RotoBed

• Mulighet for dører på begge langsider og én kortside
• Tilpasset for kabler til medisinsk utstyr
• 4 sengehøyder, høyeste modell 226 cm

Lukas

• En lukket reiseseng
• Trygt for bruker og pårørende
• Bedre søvn på ferie

Safety Sleeper

• Dører som kan åpnes helt
• Sikkerhetspanel
• Lavt innsteg (32 cm)

Lisa

• Hev-/senkbare sengegrinder
• Bekvem ut- og innstigning
• Mange tilpasningmuligheter

Lea

+  Høy kvalitet +  Økt sikkerhet +  Gir selvstendig sove- og hvilesituasjon

NY i Norge!

Returadresse
Handikapnytt
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo

HANDIKAPNYTT
05/18 • 96. ÅRGANG  

TEST:  
Med rullestol på 
førerløse busser

– Vi må tørre 
å tenke stort

ELITEPOLITIMANN TROND HAMMER:

Løvemammaene:

Kjemper  
barnas sak  

på Snapchat

Slik forebygger 
du trykksår

Studiekamerater ble 
hjelpemiddel-gründere

Forfatter Jan Grue:

Setter ord på 
sårbarheten
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Jeg kan også sykle!

Opplevelse av frihet og selvstendighet 
som gir lykkerus.
For å gjøre veien til en ny sykkel kortest mulig, er det viktig å oppsøke fagpersoner som 
kjenner til de mulighetene som finnes. Individuell tilpasning av spesialsykler er helt vanlig 
for å få optimal glede av et aktivitetshjelpemiddel. Muligheten til å sykle på tur alene eller 
sammen med venner eller familie gir en stor og nesten ubeskrivelig følelse!
 
Sykkelen skal oppleves som stabil og trygg når du finner den rette sykkelen. Det er ikke 
uvanlig at mange må prøve flere sykler, men sykkelgleden er stor når vi kommer i mål 
sammen 

ATA Copilot 2 Comp Gekko

AKT 26

Stønad til 
aktivitetshjelpemidler for 

personer over 26 år.
Aktivitetshjelpemidler 
er hjelpemidler som er 
spesielt utviklet for at 
personer med nedsatt 

funksjonsevne skal kunne 
delta i  aktivitet alene 
eller sammen andre.

(Kilde: regjeringen.no)

Returadresse
Handikapnytt
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo

Knuser  
sex-mytene

Kokk  
på hjul

Tom Atle Steffensen lager  
«Paralympics» i kokekunst

ULOBA:
– BPA må ut av 

helseloven

Ferge-
rabatten

forliste
HANDIKAPNYTT
02/18 • 96. ÅRGANG  
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Finn glede i felles opplevelser
Det er de enkle ting i hverdagen som kan gjøre en forskjell, både for store og små. Enten det er transport fra A 
til B, lek og moro - eller bare å være sammen. Snø og kulde kan gi mulighet for mange herlige og minnerike 

aktiviteter. Begynn planleggingen av vinterens gleder nå og ta kontakt med oss i dag!

+  Sikker og solid

+  Enkel i bruk

+  Individuell tilpasning

Sammen i vinter

- Ledsager

De vanlige utfordringene og begrensninger 
vi opplever til daglig forsvinner når vi er i 
bakken med Sitski. Vi kan bevege oss like 
raskt som alle andre.

SnowComfort

til B, lek og moro - eller bare å være sammen. Snø og kulde kan gi mulighet for mange herlige og minnerike 
aktiviteter. Begynn planleggingen av vinterens gleder nå og ta kontakt med oss i dag!

SnowComfort Ledsagerbrett

HANDIKAPNYTT
06/18 • 96. ÅRGANG  

 KAMPEN MOT 
 OVERGREP 

• Funksjonshemmede er mer utsatt, men får ikke hjelp
• Slik fikk Cathrine selvtilliten tilbake

TEMA:
Manuelle rullestoler
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Returadresse
Handikapnytt
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo

Thera-trainer Tigo 550

+  Enkle innstillinger

+  Enkelt å komme inn og ut

+  Gode tilpasningsmuligheter

Trygt og enkelt

Viktig med variasjon, tilrettelegging og tilpasning
Vi har alle behov for fysisk aktivitet og trening, og effekten er viktig uansett funksjonsnivå.
Aktivitet og trening gir bedre prestasjon og helse, vedlikeholder den fysiske formen eller
reduserer tap av opptrent kapasitet. Variasjon i treningen bør vektlegges. Vi snakker om  
variasjon av utholdenhet, muskelstyrke, bevegelighet, koordinasjons- og reaksjonsevne, 
tekniske ferdigheter mm. Det viktigste og avgjørende er hvordan disse faktorene påvirker  
vår evne til å utføre dagliglivets funksjoner.

Arm-/håndsykling er et alternativ til gangtrening, men det er fint å variere mellom aktivitetene hvis du kan – og eventuelt kombinere 
med ståtrening om nødvendig. Tilrettelegging og tilpasning er nødvendig. Ledd må beskyttes mot overbelastning og for stor 
vektbæring. Riktig vektbæring styrker skjelettet og forebygger benskjørhet. Den fysiske treningen vil også blant annet kunne 
stimulere blodsirkulasjonen, forebygge trykksår, bedre fordøyelsen og redusere spasmer mm. Treningen påvirker også velværet 
og kan gi magisk effekt på kropp og sinn 

EASY UP

Returadresse
Handikapnytt
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo

HANDIKAPNYTT
05/17 • 95. ÅRGANG  

TEMA: SENIOR OG  
FUNKSJONSHEMMET

AMIR (27) ER FUNKIS, SKEIV OG MUSLIM: 

!

 En nasjon  
 av amputerte   

 KAMBODSJA: 

 Full fart  
 med baken  
 på bakken 

 SITTEVOLLEYBALL: 

– ET KICK Å VÆRE 
SPESIELL

TIL AKSJON FOR
TILGJENGELIG  

TEATER 

NAV:

Bær barnet en 
stund til

FORELDRENE:

Vi sliter oss ut  
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Returadresse
Handikapnytt
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo

Godkjent og krasjtestet

Zitzi Delfi Pro Zitzi Sharky Pro

Ekte håndverk 
God korsryggstøtte og integrert justerbar sittegrop fremmer holdningen i sittende posisjon 
og minsker sjansen for å skli frem i setet. Sittesystemene kan brukes sammen med de fleste 
understell til inne- og utebruk, som tilbys på det norske markedet.

5 størrelser 
personer fra 60-170 cm 

2 størrelser 
personer fra 150-195 cm

Individuell justering 
av sittegrop 

Trekkene - enkle å ta av og 
rengjøre på 60°  

+  Justerbar sittegrop 

+  Flexrygg gir bevegelsesfrihet 

+  Enkel å justere og regulere 

+  Mykt, behagelig og slitesterkt stoff

+  Et bredt tilbehørssortiment

For barn, junior
og voksne, 60-195 cm

PRISFORHANDLET 
Sittesystemene 

Zitzi Delfi Pro og 
Zitzi Sharky Pro

ENDELIG TILBAKE

Protesterer mot 
hjelpemiddel-rasering

HANDIKAPNYTT
06/17 • 95. ÅRGANG  

Til deg fra Salamatu Kamara (21):

RAPPORT:

48 kommuner
uten BPA-tilbud

TILRETTELAGT GYM:

Toppkarakter 
utelukket
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La ikke utfordringer hindre deg – løsninger finnes.

Det finnes en rekke praktiske hjelpemidler, i ulike størrelser og utførelser. 

De kan hjelpe deg å mestre daglige gjøremål eller gi deg muligheten for å være 

mer aktiv. Hjelpemidler med individuelle tilpasninger kan gi kroppen den støtte 

den trenger – og bidra til mer bevegelighet. Mulighetene er veldig mange!

Thera-trainer Tigo 550

Scorpion Plus

RotoBed Free

AKT 26

Stønad til aktivitetshjelpemidler 
for personer over 26 år.

Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler 
som er spesielt utviklet for at 

personer med nedsatt funksjonsevne 
skal kunne delta i aktivitet alene eller 

sammen med andre.

(Kilde: regjeringen.no)

Klikk deg inn på vår nettside og se det store utvalget av produkter.

+  Gir trygghet

+  Mer selvstendighet

+  Økt mestringsfølelse
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HANDIKAPNYTT
04/18 • 96. ÅRGANG  

TERSKLER, 
TRAPPER OG 

TUNGE 
DØRER

KIRKE-TEST:

Foreldre- 
aksjon mot 

SFO-betaling

Frykter  
svekkelse av 
 bilstønaden

Funkisflåte 
på Pride  TEMA: BARNEHJELPEMIDLER

•Aktivt familieliv
•Norsk innovasjon
•Gode søknadsråd

Returadresse
Handikapnytt
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo

Sammen om en ny tid

endre  
holdninger

Vi skal

Ofte er negative holdninger, fordommer og uvitenhet årsak til 
at mennesker diskrimineres, stenges ute og møter hindringer. 
Holdninger endres i møter mellom mennesker og vi skal lage 
møteplasser hvor folk får ny kunnskap, nye tanker og meninger.  
En møteplass kan være skolebesøk, cafedebatt, togtur med 
politikere, kurs, kongress, frokostmøte, fest, festival og mye annet! 
Ta i bruk engasjementet og nettverket. Vi skal også jobbe bevisst 
med våre egne holdninger til hverandre og andre.

Vi skal fronte arbeidet for et mangfoldig samfunn hvor alle er like
stilte og kan delta. Våre erfaringer gjør at vi vet hva som fungerer og 
hva som diskriminerer, derfor skal vi vise vei. Funksjons hemmede 
skal sikres like muligheter gjennom rettigheter, ikke gjennom 
 veldedighet. Å f.eks. gjøre en butikk eller skole tilgjengelig for alle 
handler ikke om å være snill, men om å følge loven. Vi skal gjøre FNs 
konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjons
evne (puh!) (CRPD) kjent og forstått.

Vi skal være tilstede der det fattes beslutninger som får 
konsekvenser for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi skal 
være en synlig og tydelig aktør som bidrar til at lover og rettigheter 
blir gjeldende i folks hverdag. Vi skal være både rådgiver, 
pådriver og vaktbikkje, når det trengs. Vi skal bidra aktivt til gode, 
inkluderende nærmiljøer for alle. Vi skal være tilgjengelige, synlige 
og tilstede med utadrettet arbeid i hele landet. 

Vi skal si i fra når det trengs! Vi skal reagere og være en tydelig 
stemme når noen diskrimineres og må sloss for å få sine rettigheter. 
Vi skal kaste flomlyset på de som diskriminerer, stenger ute og 
ignorerer loven. Vi skal oppfordre til å melde fra om diskriminering 
og urett og være aktive i kampen mot hatkriminalitet og hatprat 
både i den virkelige verden og i sosiale medier. Vi skal bruke egne 
erfaringer og kunnskap for å spre engasjement for våre saker.

Vi skal gjøre det synlig og tydelig hva samfunnet går glipp av når 
mennesker stenges ute. Vi skal ta i bruk aksjonsformer som gir oss 
den oppmerksomheten vi trenger for å få gjennomslag.  Vi skal 
oftere aksjonere samtidig i hele NHFfamilien. Når vi satser på likt 
blir vi så mye synligere. Vi skal prioritere mer utadretta aktiviteter. 
På FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, 3. desember, 
skal vi ha årlige markeringer i hele landet.
 

Mangfold og variasjon er en styrke – både for samfunnet og i vår 
egen organisasjon. De virkelig store gjennomslagene får vi når vi 
står sammen for felles sak, derfor skal invitere med oss flere andre 
organisasjoner og miljøer i arbeidet – og stille opp når andre trenger 
vårt engasjement og vår kunnskap. Alle skal være velkommen 
og finne tilbud hos oss. Vi skal åpne opp NHF-fellesskapet for 
flere og investere tid og krefter i å bygge en sterk VI-kultur i hele 
organisasjonen.

Å satse ungt skal være førende for oss tiden framover. Vi skal 
utforme konkret og helhetlig politikk for ungdom og unge voksne, 
vi skal påvirke morgendagens politikere, journalister, lærere, 
ledere, arkitekter m.fl. Vi skal gi vår egen ungdomsorganisasjon, 
NHFU, støtte og ressurser til å bygge seg opp som en slagkraftig 
organisasjon og vi skal bygge opp et nettverk og tilpasse aktiviteter 
og tilbud til de unge voksne (25 – 45) i NHF. 

For å nå målene våre trenger vi mange skolerte og engasjerte 
mennesker i organisasjonen. Aktive medlemmer, tillitsvalgte, 
ansatte og andre på laget skal få lære å bli gode formidlere i møte 
med ulike målgrupper og gjennom ulike kanaler. Det skal gis 
opplæring i moderne organisasjonsarbeid, mobilisering, aksjons 
og kampanjearbeid og innføring i NHFs historie, ideologi og 
samfunnsoppdrag. Vi skal lære av hverandre og være rause med å 
dele og overføre kunnskap! 

Vi skal være en pådriver for gode, fremtidsrettede løsninger. Vi skal 
utvikle ny politikk og modige forslag til utforming av  morgendagens 
rause og inkluderende samfunn, sammen med  andre ressurs-
personer og miljøer. Vi skal tenke nytt og fritt om hvordan vi 
kan få med oss flere støttespillere, nye former for organisering og 
hvordan vi skal være en organisasjon med plass til alle som stiller seg 
bak vårt samfunns oppdrag og vil være med i arbeidet for mangfold 
og likestilling. 

gÅ FORAN
i likestillings- og
rettighetsARbeidet 

Sammen om en ny tid

Vi skal

VÆRe der  
FOlk eR

Sammen om en ny tid

Vi skal

Si i FRA

Sammen om en ny tid

Vi skal

StÅ  
SAMMeN

Sammen om en ny tid

Vi skal

VÆRe  
SYNlige

Sammen om en ny tid

Vi skal

SAtSe  
Ungt

Sammen om en ny tid

Vi skal

StYRKe  
og StØtte  
HVeRANDre

Sammen om en ny tid

Vi skal

FORnYe Og  
FORAnKRe

Sammen om en ny tid

Vi skal
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Sammen om en ny tid

endre  
holdninger

Vi skal

Ofte er negative holdninger, fordommer og uvitenhet årsak til 
at mennesker diskrimineres, stenges ute og møter hindringer. 
Holdninger endres i møter mellom mennesker og vi skal lage 
møteplasser hvor folk får ny kunnskap, nye tanker og meninger.  
En møteplass kan være skolebesøk, cafedebatt, togtur med 
politikere, kurs, kongress, frokostmøte, fest, festival og mye annet! 
Ta i bruk engasjementet og nettverket. Vi skal også jobbe bevisst 
med våre egne holdninger til hverandre og andre.

Vi skal fronte arbeidet for et mangfoldig samfunn hvor alle er like
stilte og kan delta. Våre erfaringer gjør at vi vet hva som fungerer og 
hva som diskriminerer, derfor skal vi vise vei. Funksjons hemmede 
skal sikres like muligheter gjennom rettigheter, ikke gjennom 
 veldedighet. Å f.eks. gjøre en butikk eller skole tilgjengelig for alle 
handler ikke om å være snill, men om å følge loven. Vi skal gjøre FNs 
konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjons
evne (puh!) (CRPD) kjent og forstått.

Vi skal være tilstede der det fattes beslutninger som får 
konsekvenser for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi skal 
være en synlig og tydelig aktør som bidrar til at lover og rettigheter 
blir gjeldende i folks hverdag. Vi skal være både rådgiver, 
pådriver og vaktbikkje, når det trengs. Vi skal bidra aktivt til gode, 
inkluderende nærmiljøer for alle. Vi skal være tilgjengelige, synlige 
og tilstede med utadrettet arbeid i hele landet. 

Vi skal si i fra når det trengs! Vi skal reagere og være en tydelig 
stemme når noen diskrimineres og må sloss for å få sine rettigheter. 
Vi skal kaste flomlyset på de som diskriminerer, stenger ute og 
ignorerer loven. Vi skal oppfordre til å melde fra om diskriminering 
og urett og være aktive i kampen mot hatkriminalitet og hatprat 
både i den virkelige verden og i sosiale medier. Vi skal bruke egne 
erfaringer og kunnskap for å spre engasjement for våre saker.

Vi skal gjøre det synlig og tydelig hva samfunnet går glipp av når 
mennesker stenges ute. Vi skal ta i bruk aksjonsformer som gir oss 
den oppmerksomheten vi trenger for å få gjennomslag.  Vi skal 
oftere aksjonere samtidig i hele NHFfamilien. Når vi satser på likt 
blir vi så mye synligere. Vi skal prioritere mer utadretta aktiviteter. 
På FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, 3. desember, 
skal vi ha årlige markeringer i hele landet.
 

Mangfold og variasjon er en styrke – både for samfunnet og i vår 
egen organisasjon. De virkelig store gjennomslagene får vi når vi 
står sammen for felles sak, derfor skal invitere med oss flere andre 
organisasjoner og miljøer i arbeidet – og stille opp når andre trenger 
vårt engasjement og vår kunnskap. Alle skal være velkommen 
og finne tilbud hos oss. Vi skal åpne opp NHF-fellesskapet for 
flere og investere tid og krefter i å bygge en sterk VI-kultur i hele 
organisasjonen.

Å satse ungt skal være førende for oss tiden framover. Vi skal 
utforme konkret og helhetlig politikk for ungdom og unge voksne, 
vi skal påvirke morgendagens politikere, journalister, lærere, 
ledere, arkitekter m.fl. Vi skal gi vår egen ungdomsorganisasjon, 
NHFU, støtte og ressurser til å bygge seg opp som en slagkraftig 
organisasjon og vi skal bygge opp et nettverk og tilpasse aktiviteter 
og tilbud til de unge voksne (25 – 45) i NHF. 

For å nå målene våre trenger vi mange skolerte og engasjerte 
mennesker i organisasjonen. Aktive medlemmer, tillitsvalgte, 
ansatte og andre på laget skal få lære å bli gode formidlere i møte 
med ulike målgrupper og gjennom ulike kanaler. Det skal gis 
opplæring i moderne organisasjonsarbeid, mobilisering, aksjons 
og kampanjearbeid og innføring i NHFs historie, ideologi og 
samfunnsoppdrag. Vi skal lære av hverandre og være rause med å 
dele og overføre kunnskap! 

Vi skal være en pådriver for gode, fremtidsrettede løsninger. Vi skal 
utvikle ny politikk og modige forslag til utforming av  morgendagens 
rause og inkluderende samfunn, sammen med  andre ressurs-
personer og miljøer. Vi skal tenke nytt og fritt om hvordan vi 
kan få med oss flere støttespillere, nye former for organisering og 
hvordan vi skal være en organisasjon med plass til alle som stiller seg 
bak vårt samfunns oppdrag og vil være med i arbeidet for mangfold 
og likestilling. 

gÅ FORAN
i likestillings- og
rettighetsARbeidet 
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44 #sammenomennytid

DEL 1 - LIKESTILLINGSKAMP OG RETTIGHETSARBEID

HANDIKAPNYTT 
– VIKTIG NYHETSKANAL OG KRITISK RØST

Vårt eget magasin, Handikapnytt, er en viktig nyhetskanal, som tar opp temaer som 
berører ulike sider av funksjonshemmedes liv og levekår. Vi er stolte av bladet vårt.

Flotte papirmagasiner med nyttig 
informasjon og grundige reportasjer, 
blir sendt ut i posten til medlemmer 
og abonnenter seks ganger i året. 
Nettutgaven, som blir stadig større, 
leverer saker som engasjerer, berører 
og gir kunnskap og oversikt, nesten 
hver eneste dag.

Handikapnytts mandat er å bygge 
opp under arbeidet vårt for et sam-
funn for alle, der ingen utestenges el-
ler diskrimineres. Det leses ikke bare 
av medlemmene, men også av fag-
folk, politikere og journalister. Vi har 
erfart at det er et godt handikappoli-
tisk virkemiddel. Magasinet blir ofte 
brukt som kilde i andre nyhetsmedier. 

Vi har også opplevd at Handikapnytt 
har blitt sitert av stortingsrepresen-
tanter på talerstolen i Stortinget.

Handikapnytt er et uavhengig journa-
listisk produkt. Du skal kunne stole 
på at det du leser i bladet er skrevet 
i samsvar med kriterier for objektiv 
journalistikk og følger god presse-
etikk. I løpet av landsmøteperioden 
har vi gjort dette skillet enda mer 
tydelig enn før. Handikapnytt er skilt 
ut fra NHF-administrasjonen med et 
eget styre, der det sitter represen-
tanter fra sentralstyret og leserne, og 
også eksterne representanter med 
journalistfaglig kompetanse.



OPPDATERT

HANDIKAPNYTT  03/18 25

Funker i Høyre

NHFU-er Oskar Eikeseth (20) leder Høyres nye utvalg. 

Han har også med seg NHFU-leder Henriette Nielsen og 

sentralstyre medlem i NHF, Karl  Haakon Sævold.

Øvrige utvalgsmedlemmer er Ola Gimse Estenstad Hassan 

Nawaz og Finn, Arild Thordarson.

– Målet til Høyre er at vi skal ha et bære kraftig samfunn, og 

da må alle med. Jeg har lenge ønsket å ha et utvalg der vi ser 

på hvordan vi kan jobbe for å fremme funksjonshemmedes 

interesser, sier Oskar Eikeseth.

Forme samfunnet

20-åringen meldte seg inn i Høyre etter Stortingsvalget 2013. 

På dagtid er han lærling i Helse- og omsorgs departementet, og 

fritiden går med til Høyre.

Fra stortingsvalget 2017 har han også hatt ansvar for Høyres 

nye utvalg som skal fokusere på funksjonshemmede. Det syns 

han som selv har cerebral parese, er ekstra viktig.

– Det betyr mye for meg å være med å forme samfunnet. Det 

er motiverende å kunne være med og endre de tingene jeg ser 

er problematiske, er motiverende, sier utvalgslederen.

Til nå har mye av tiden gått med til å  etablere utvalget 

 ordentlig, og til å se hva de kan jobbe med.

BPA og spesialundervisning

– Vi har blant annet sett på ordningen med spesial-

undervisning og brukerstyrt personlig assistanse, men vi har 

ikke konkludert hva vi skal mene enda.

Som med andre utvalg er det deres ansvar å komme med en 

anbefaling til Høyre om hva partiet skal mene.

– Foreløpig har vi bare fått positiv respons innad i Høyre. 

Mange synes det er viktig at vi fokuserer på å få fremmet 

funksjonshemmedes sak i vår politikk. Så jeg tror dette blir 

bra og gleder meg til å dra ut i kommunene og se hva vi kan 

jobbe med, sier Eikeseth.    STINE SLETTÅS MACHLAR

KJENTE FJES: Oskar Eikeseth, Henriette Nielsen og Karl Haakon Sævold er med i 

utvalget som skal prege Høyres handikappolitikk. ARKIVFOTO: IVAR KVISTUM

Tre aktive tillitsvalgte fra Handikap forbundet er på plass i 

 Høyres nye utvalg for handikappolitikk: HøyreFunk.

Terrengen er et norsk firehjulsdrevet terrenggående

hjelpemiddel / rullestol.

Er godt utstyrt med blant annet trinnløs regulering av

hastighet.
Terrengen tilpasses brukere med spesielle behov.

Terrengen er konstruert for ferdsel i typisk norsk

terreng, har meget gode kjøreegenskaper og har ett

marktrykk lavere enn en person som går på bena!

www.terrenge
n.no

fortsetter der veien slutter

Terrengen AS
Stamnan, 7392 Rennebu

Telefon 72426560 -Mobil 476 24 600

E-post: info@terrengen.no -Web: www.terrengen.no

Org.nr: 979 949 979

Utsvingbart
sete med tilt
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bl.a kalesje, vinsj og

snøskjær.
For flere alternativ, se
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Tidligere fikk du 50 prosent rabatt på 

fergebilletter om du kjørte bil som var 

finansiert med støtte fra Nav. Men fra  

1. mars i år forsvant denne ordningen, og 

funksjonshemmede med trygdebil må 

betale det samme som alle andre bilister.

Denne omleggingen ble innført uten 

at Norges Handikapforbund rakk å rea-

gere eller protestere. Saken gikk under 

radaren fordi endringen lå gjemt i en sak 

om det nye «riksregulativet for ferge-

takster» fra Statens vegvesen.

Prinsipper og lommebok

Men Handikapforbundets region på det 

fergetette Nordvestlandet mener det 

ikke går an å gi seg uten kamp om en sak 

som de mener både handler om prinsip-

per og om medlemmenes lommebok.

Derfor fremmet NHF Nord-Vest en sak 

for organisasjonens sentralstyre der de 

ber om at Handikapforbundet tar opp 

hansken og fortsetter å slåss for ferge-

rabatten.

– De siste årene har vi sett at ordning 

etter ordning er blitt plukket vekk eller 

svekket. Det går ut over både like stilling 

og levekår, sier Per Einar Honstad, 

regionleder i NHF Nord-Vest og medlem 

i organisasjonens sentralstyre.

Kan ikke reise kollektivt

I innstillingen fra generalsekretæren ble 

sentralstyret anbefalt å avvise forslaget 

fra NHF Nord-Vest. Begrunnelsen var 

at det er riktigere i et likestillingsper-

spektiv å arbeide for å øke trygder og 

stønader til et akseptabelt nivå.

På sentralstyrets møte ble det ifølge 

protokollen en «inngående diskusjon», 

som munnet ut i et vedtak om å «jobbe 

for redusert pris på fergekort/ferge for 

funksjonshemmede som kompensasjon 

for at det ikke foreligger universelt utfor-

mede kollektive løsninger. Vi vil samtidig 

jobbe for å legge ekstra trykk på myndig-

hetene for at løsningene i kollektivtrans-

porten må bli universelt utformet».

Per Einar Honstad er tilfreds med ut-

fallet av behandlingen i sentralstyret.

– Det vesentlige likestillingspoenget i 

denne sammenhengen er å være likestilt 

med andre trafikanter som kan velge 

å ta bussen. En rullestolbruker må 

derimot kjøre bil fordi bussene ikke er 

tilgjengelige. Så lenge vi ikke kan velge 

et billigere alternativ, er det likestilling 

at vi får rabatt, sier han.

Personsensitivt problem

Bakgrunnen for at rabatten til trygdebiler 

forsvant, er at ferge billettene skal over på 

Autopass-systemet, altså at man betaler 

direkte med bompengebrikken i frontru-

ta når man kjører om bord på fergen.

Daværende samferdselsminister Ketil 

Solvik-Olsen fikk spørsmål om saken i 

Stortinget, og svarte at det vil være for 

krevende å ivareta personvernet om 

man skal legge informasjon fra Nav inn 

i Autopass-systemet, noe som vil være 

nødvendig for å identifisere trygde-

finansierte biler ved betaling.

Kjemper videre 

for fergerabatten

Tidligere i år mistet funksjonshemmede med trygdebil rabatten 

på fergebilletter. Nå krever Handikapforbundet at ordningen 

kommer på plass igjen.

RABATT-DEBATT: Etter en «inngående debatt» kom sentralstyret i Norges Handikapforbund fram til at organisasjonen fortsatt vil kjempe for bedre rabattordninger 

for funksjonshemmede på fergene.

FOR DYRT: 

Regionleder Per 

Einar Honstad i NHF 

Nord-Vest mener 

det krever for stort 

utlegg å bli med i 

den gjenværende 

rabattordningen på 

ferger.

ARKIVFOTO: 

IVAR KVISTUM
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I slutten av august fikk både brukere, hjelpemiddelleverandører og fagmiljøer beskjed fra Nav om at det er slutt på pengene som skal gå til aktivitetshjelpe-midler for voksne over 26 år.Alle nye søknader er stilt i bero, og ingen flere vedtak blir fattet. I stedet blir folk bedt om å søke på nytt i januar.– Jeg fikk bakoversveis da avslaget kom, sier Shaqir Rexhaj fra Oppland til Handikapnytt.
Han hadde to søknader inne: En ligge-sykkel og en ny og sikrere piggetralle. Begge deler er utstyr som han bruker daglig for å holde seg i form og aktivitet. Men han fikk beskjed om å søke igjen på nyåret, når Nav har fått ny bevilgning.– Hva vil skje hvis alle som får avslag nå, søker i januar på en pott som ikke er  større enn årets? Da er vi jo raskt like langt, sier Shaqir Rexhaj, som også er region leder for Handikapforbundet i Innlandet.

Stor etterspørsel
Ordningen med at også voksne over 26 år kan få tilgang til aktivitetshjelpe-midler hos Nav, ble innført i 2014 etter en langvarig interessepolitisk kamp.Resten av hjelpemiddelfeltet er basert på en overslagsbevilgning, noe som betyr at det ikke finnes en bestemt pengepott som kan bli tom. Men for aktivitetshjelpemidler for voksne 

er det annerledes. Årets pott er på 49  millioner kroner.I en e-post forklarer seksjonssjef Jan Erik Grundtjernlien hvorfor Nav Hjelpemidler og tilrettelegging har fått beskjed fra direktoratet om å sette søknader i bero:
«Årsaken til dette er stor etterspørsel og at det er et høyt forbruk på årets budsjett. (…) Det vil være utfordrende å opprettholde tilbudet av denne tje-nesten for resten av 2018.»

Nav: Søk på vanlig måteHan skriver dette om hvordan brukere bør forholde seg:
 «Vi oppfordrer brukere med behov for aktivitetshjelpemidler om å få bistand til å utrede sitt behov sammen med en fagperson, på vanlig måte. Send inn søknad. Dersom det blir avslag på grunn av oppbrukt ramme, er det mulig å sende inn ny søknad etter nyttår.»Grundtjernlien avviser at Nav 

 vurderer søknader annerledes når  potten nærmer seg å være oppbrukt:«Det er ikke slik at vurderingene blir strengere i løpet av året», skriver han.
Vil evaluere ordningenArbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) fikk spørsmål fra stortings-representant Tore Storehaug (KrF) om hva hun vil gjøre med situasjonen. I svaret lover hun ikke mer penger til ordningen, verken i år eller neste år.Hun skriver i stedet at det er for tidlig å si hva som er det riktige nivået på bevilgningen over tid, siden ordningen fortsatt er relativt ny. Derfor vil hun be om at ordningen blir evaluert. «Ei evaluering vil mellom anna kunne gi svar på kva som vil være det faste utgiftsnivået for ordninga og korleis ordninga kan innrettast til beste for målgruppa», heter det i Hauglies svar til KrF-representanten.

  IVAR KVISTUM

Hva vil skje hvis alle som får avslag nå, søker i januar på en pott som ikke er større enn årets? Da er vi jo raskt like langt.SHAQIR REXHAJ

FULL STANS: Søker du om ny sitski til vinteren nå, kan du ikke regne med å få søknaden behandlet. Årsaken er 

at pengene er i ferd med å bli brukt opp.  FOTO: GREG HAMILTON, FLICKR CREATIVE COMMONS

Tomt  
for penger 
hos Nav
Ingen flere søknader om aktivitetshjelpemidler til voksne over 26 år blir behandlet i år. Grunnen er at Nav er tom for penger.

Da regjeringen la fram statsbudsjettet 8. oktober, var det ikke satt av mer penger til aktivitetshjelpemidler for voksne neste år. Dette kan du lese mer om på Handikapnytt.no.
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#jeggodtarikke
Flere medlemmer i Norges Handikapforbunds Ungdom i Trøndelag tar et 

oppgjør med urettferdighet i videokampanjen #jeggodtarikke. I flere små 

videofilmer postet på Facebook snakker ungdommene om at skoler ikke er 

tilgjengelige, at foreldrene fortsatt må hjelpe dem selv om de er voksne og at 

folk gir dem merkelapper på bakgrunn av funksjonshemmingen. – Vi er lei av 

at folk kun ser funksjonshemningen vår og ikke dem vi er bak den, sier Lennart 

Sølsnes Røsten fra Trondheim, som er en av dem som deltar i kampanjen.
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Stolthetsprisen til 

«en jævla aktivist»

– For en tid tilbake ble jeg skjelt ut og kalt en 

jævla aktivist. Det gjorde meg kjempeglad, for 

det er jo en hedersbetegnelse!

Det sa Handikapforbundets tidligere 

forbundsleder og generalsekretær Lars 

Ødegård da han lørdag 16. juni ble hedret 

med Stolthetsprisen, som hvert år deles ut 

av Uloba – Independent Living Norge.

Prisen går til noen som har gjort en særskilt inn-

sats for å skape likestilling for funksjons hemmede. 

I år ble prisen overrakt under nyskapningen 

Independent Living-festivalen i Oslo.

– Å få en slik pris av sine egne, er gildt. Jeg 

opplever dette som en stor anerkjennelse. Og 

ikke minst er det flott å kunne motta prisen i en 

ramme som dette. Jeg opplever at vi som funk-

sjonshemmede og bevegelse virkelig er synlige 

i bybildet, sa Ødegård til Handikapnytt like etter 

overrekkelsen.

Ødegård fikk prisen for sin lange og 

utrettelige innsats for funksjonshemmedes 

likestilling på en rekke arenaer og gjennom et 

utall verv. Blant annet var han norgeshistoriens 

første møtende stortingsrepresentant i rullestol, 

noe som bidro til å gjøre også Stortingsbygnin-

gen mer tilgjengelig.

På Handikapnytt.

no kan du se et 

stort bildegalleri fra 

paraden og lese mer.

49%
... av alle nettsider i privat 

sektor i Norge er universelt 

utformet. I offentlig sektor 

er tallet 54 prosent, viser 

tall fra Barne-, ungdoms- 

og familiedirektoratet.

ASSISTANSE-

ERSTATNING
Enebakk kommune i Akershus utbetaler 500 000 

kroner til 20 år gamle Kristoffer Nordhagen, som 

i to år måtte kjempe mot kommunen for å få inn-

vilget brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

I tillegg dekker kommunen 20-åringens saksom-

kostninger på 25 000 kroner, skriver Enebakk Avis.

Nordhagen, som har cerebral parese, krevde 

erstatning fra kommunen som følge av uforsvarlig 

tjenesteutøvelse i to år. Utbetalingen er en del av 

et forlik i Follo tingrett.

Sterk appell for BPA
– Nå fyller jeg rollen som storesøster. Jeg kan lage mat til lillebroren min og være der for 

ham på en annen måte enn før. Med verktøyet BPA kan jeg overvinne de samfunnsskapte 

barrierene, sa Ida Hauge Dignes, nestleder i Norges Handikapforbunds Ungdom i Oslo, da 

hun holdt appell før Stolthetsparaden.

Da hun snakket om hvilken betydning brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har i hennes 

liv, ville du kunne høre en politisk button falle på Universitetsplassens brosteinsdekke.

Årets stolthetsparade gikk av stabelen 16. juni og var i år en del av den nye Independent 

Living-festivalen, som BPA-organisasjonen Uloba står bak.

– Til dere som bestemmer i dette landet: Sørg for at BPA blir tilgjengelig for alle som 

trenger det. La oss få ta ansvar for egne liv! oppfordret Dignes. Lars Ødegård blir gratulert av Ulobas styreleder  

Jan Kåre Stura.

Brukerstyrt 
personlig 
assistanse. 
Helt enkelt.

PU
BLIKK

Kontakt oss på telefon 950 43 000 så forteller vi deg mer om hvordan vi kan 

hjelpe deg med brukerstyrt personlig assistanse.

Humana, Strandveien 35, 1366 Lysaker, bpa@humananorge.no, humananorge.no.
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Foreldreaksjon  mot «særavgift»Foreldre til funksjonshemmede barn får en ekstraregning fra 
skolefritidsordningen på rundt 30 000 kroner året som andre  
foreldre slipper. 

Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig tilbud for skolebarn før og etter skolens vanlige undervisning. Med SFO får ungene tilsyn og aktiviteter mens foreldrene er på jobb. SFO er i utgangspunktet for alle barn fra 1. til 4. klasse.Men for barn som har såkalt særskilte behov, strekker SFOordningen seg helt ut barneskolen. Siste skoleår var det 1715 barn som benyttet dette tilbudet fra 5. til 7. klasse.
I motsetning til sine jevnaldrende kan de fleste av disse barna ikke være alene uten tilsyn, så to tredeler av dem har fulltidsplass i SFO.

Frivillig tvang
SFOtilbudet skal gi foreldrene deres en mulighet til å være i arbeid.

– Men det koster penger. Og selv om SFO er frivillig, er det en «frivillig tvang» for veldig mange foreldre. Vi mener at foreldrebetalingen er en særavgift for foreldre med funksjonshemmede barn.
Det sier Håvard Ravn Ottesen fra Trondheim. Han er styremedlem i Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) og primus motor bak aksjonen som har som mål å fjerne foreldrebetalingen for SFO fra 5. til 7. skoletrinn.I gjennomsnitt koster en fulltids SFOplass 30 000 kroner i året. Det innebærer 2800 kroner i måneden om SFO er åpent 11 måneder i året. Egenbetalingen i SFO har dessuten økt langt mer enn både barnehagepriser og konsumprisindeksen de siste årene.

Det blir med andre ord bare dyrere og dyrere. 
Men Håvard Ravn Ottesen minner om at forskjellen fra andre foreldre i virkeligheten er langt større enn selve egenbetalingen for de tre ekstra årene, siden barn uten nedsatt funksjonsevne gjerne trapper ned SFObruken etter hvert som de blir større. I mange kommuner kan «særavgiften» passere 100 000 kroner for de tre årene.

Landsomfattende aksjonDet er kommunene som fastsetter betalingssatsene for SFO. Og det er mot kommunepolitikere landet rundt at aksjonistene setter inn støtet mot foreldrebetalingen.
– Mange av de folkevalgte som vi snakker med, innser at dagens praksis 

SÆRAVGIFT I SKOLEGÅRDEN: Håvard Ravn Ottesen er primus motor i aksjonen som skal få fjernet foreldrebetalingen som bare foreldre til barn med funksjonsnedsettelser må betale for skolefritidsordningen.  
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DEL 2

Å BYGGE ET  
STERKT FELLESSKAP
Fellesskapet vårt er den viktigste basen for kunnskap, mot og 

slagkraft, som vi trenger når vi skal ruste oss til å møte utfordringene 

i samfunnet. I denne perioden har vi satset spesielt på å mobilisere 

flere, nye og yngre krefter og skape nye tanker, løsninger og metoder, 

samtidig som vi har etablert nye samarbeid som gjør oss sterkere.
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Sammen om en ny tid

endre  
holdninger

Vi skal

Ofte er negative holdninger, fordommer og uvitenhet årsak til 
at mennesker diskrimineres, stenges ute og møter hindringer. 
Holdninger endres i møter mellom mennesker og vi skal lage 
møteplasser hvor folk får ny kunnskap, nye tanker og meninger.  
En møteplass kan være skolebesøk, cafedebatt, togtur med 
politikere, kurs, kongress, frokostmøte, fest, festival og mye annet! 
Ta i bruk engasjementet og nettverket. Vi skal også jobbe bevisst 
med våre egne holdninger til hverandre og andre.

Vi skal fronte arbeidet for et mangfoldig samfunn hvor alle er like
stilte og kan delta. Våre erfaringer gjør at vi vet hva som fungerer og 
hva som diskriminerer, derfor skal vi vise vei. Funksjons hemmede 
skal sikres like muligheter gjennom rettigheter, ikke gjennom 
 veldedighet. Å f.eks. gjøre en butikk eller skole tilgjengelig for alle 
handler ikke om å være snill, men om å følge loven. Vi skal gjøre FNs 
konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjons
evne (puh!) (CRPD) kjent og forstått.

Vi skal være tilstede der det fattes beslutninger som får 
konsekvenser for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi skal 
være en synlig og tydelig aktør som bidrar til at lover og rettigheter 
blir gjeldende i folks hverdag. Vi skal være både rådgiver, 
pådriver og vaktbikkje, når det trengs. Vi skal bidra aktivt til gode, 
inkluderende nærmiljøer for alle. Vi skal være tilgjengelige, synlige 
og tilstede med utadrettet arbeid i hele landet. 

Vi skal si i fra når det trengs! Vi skal reagere og være en tydelig 
stemme når noen diskrimineres og må sloss for å få sine rettigheter. 
Vi skal kaste flomlyset på de som diskriminerer, stenger ute og 
ignorerer loven. Vi skal oppfordre til å melde fra om diskriminering 
og urett og være aktive i kampen mot hatkriminalitet og hatprat 
både i den virkelige verden og i sosiale medier. Vi skal bruke egne 
erfaringer og kunnskap for å spre engasjement for våre saker.

Vi skal gjøre det synlig og tydelig hva samfunnet går glipp av når 
mennesker stenges ute. Vi skal ta i bruk aksjonsformer som gir oss 
den oppmerksomheten vi trenger for å få gjennomslag.  Vi skal 
oftere aksjonere samtidig i hele NHFfamilien. Når vi satser på likt 
blir vi så mye synligere. Vi skal prioritere mer utadretta aktiviteter. 
På FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, 3. desember, 
skal vi ha årlige markeringer i hele landet.
 

Mangfold og variasjon er en styrke – både for samfunnet og i vår 
egen organisasjon. De virkelig store gjennomslagene får vi når vi 
står sammen for felles sak, derfor skal invitere med oss flere andre 
organisasjoner og miljøer i arbeidet – og stille opp når andre trenger 
vårt engasjement og vår kunnskap. Alle skal være velkommen 
og finne tilbud hos oss. Vi skal åpne opp NHF-fellesskapet for 
flere og investere tid og krefter i å bygge en sterk VI-kultur i hele 
organisasjonen.

Å satse ungt skal være førende for oss tiden framover. Vi skal 
utforme konkret og helhetlig politikk for ungdom og unge voksne, 
vi skal påvirke morgendagens politikere, journalister, lærere, 
ledere, arkitekter m.fl. Vi skal gi vår egen ungdomsorganisasjon, 
NHFU, støtte og ressurser til å bygge seg opp som en slagkraftig 
organisasjon og vi skal bygge opp et nettverk og tilpasse aktiviteter 
og tilbud til de unge voksne (25 – 45) i NHF. 

For å nå målene våre trenger vi mange skolerte og engasjerte 
mennesker i organisasjonen. Aktive medlemmer, tillitsvalgte, 
ansatte og andre på laget skal få lære å bli gode formidlere i møte 
med ulike målgrupper og gjennom ulike kanaler. Det skal gis 
opplæring i moderne organisasjonsarbeid, mobilisering, aksjons 
og kampanjearbeid og innføring i NHFs historie, ideologi og 
samfunnsoppdrag. Vi skal lære av hverandre og være rause med å 
dele og overføre kunnskap! 

Vi skal være en pådriver for gode, fremtidsrettede løsninger. Vi skal 
utvikle ny politikk og modige forslag til utforming av  morgendagens 
rause og inkluderende samfunn, sammen med  andre ressurs-
personer og miljøer. Vi skal tenke nytt og fritt om hvordan vi 
kan få med oss flere støttespillere, nye former for organisering og 
hvordan vi skal være en organisasjon med plass til alle som stiller seg 
bak vårt samfunns oppdrag og vil være med i arbeidet for mangfold 
og likestilling. 
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endre  
holdninger

Vi skal

Ofte er negative holdninger, fordommer og uvitenhet årsak til 
at mennesker diskrimineres, stenges ute og møter hindringer. 
Holdninger endres i møter mellom mennesker og vi skal lage 
møteplasser hvor folk får ny kunnskap, nye tanker og meninger.  
En møteplass kan være skolebesøk, cafedebatt, togtur med 
politikere, kurs, kongress, frokostmøte, fest, festival og mye annet! 
Ta i bruk engasjementet og nettverket. Vi skal også jobbe bevisst 
med våre egne holdninger til hverandre og andre.

Vi skal fronte arbeidet for et mangfoldig samfunn hvor alle er like
stilte og kan delta. Våre erfaringer gjør at vi vet hva som fungerer og 
hva som diskriminerer, derfor skal vi vise vei. Funksjons hemmede 
skal sikres like muligheter gjennom rettigheter, ikke gjennom 
 veldedighet. Å f.eks. gjøre en butikk eller skole tilgjengelig for alle 
handler ikke om å være snill, men om å følge loven. Vi skal gjøre FNs 
konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjons
evne (puh!) (CRPD) kjent og forstått.

Vi skal være tilstede der det fattes beslutninger som får 
konsekvenser for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi skal 
være en synlig og tydelig aktør som bidrar til at lover og rettigheter 
blir gjeldende i folks hverdag. Vi skal være både rådgiver, 
pådriver og vaktbikkje, når det trengs. Vi skal bidra aktivt til gode, 
inkluderende nærmiljøer for alle. Vi skal være tilgjengelige, synlige 
og tilstede med utadrettet arbeid i hele landet. 

Vi skal si i fra når det trengs! Vi skal reagere og være en tydelig 
stemme når noen diskrimineres og må sloss for å få sine rettigheter. 
Vi skal kaste flomlyset på de som diskriminerer, stenger ute og 
ignorerer loven. Vi skal oppfordre til å melde fra om diskriminering 
og urett og være aktive i kampen mot hatkriminalitet og hatprat 
både i den virkelige verden og i sosiale medier. Vi skal bruke egne 
erfaringer og kunnskap for å spre engasjement for våre saker.

Vi skal gjøre det synlig og tydelig hva samfunnet går glipp av når 
mennesker stenges ute. Vi skal ta i bruk aksjonsformer som gir oss 
den oppmerksomheten vi trenger for å få gjennomslag.  Vi skal 
oftere aksjonere samtidig i hele NHFfamilien. Når vi satser på likt 
blir vi så mye synligere. Vi skal prioritere mer utadretta aktiviteter. 
På FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, 3. desember, 
skal vi ha årlige markeringer i hele landet.
 

Mangfold og variasjon er en styrke – både for samfunnet og i vår 
egen organisasjon. De virkelig store gjennomslagene får vi når vi 
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DEL 2 - Å BYGGE ET STERKT FELLESSKAP

VI FORNYER OSS OG SØRGER  
FOR GOD FORANKRING AV  
ARBEIDET VÅRT
Vi gikk inn i denne landsmøteperioden med trange økonomiske rammer og medlemsfrafall, 
men med et landsmøte bak oss og en ny strategi som inspirerte til vekst og nye muligheter 
til å jobbe på tvers av gamle grenser. I tiden som har gått, har vi vist at vi evner å fornye oss, 
både gjennom arbeidsmetodene vi bruker og ved å legge grunnlaget for ny politikk. Vi har 
startet prosjektarbeid, er i gang med å fornye medlemsorganisasjonen, har etablert nye lokale 
kraftsentre, drevet aksjonsarbeid og ambassadørvirksomhet, blant mye annet.

Tre skritt nærmere en 
organisasjon for alle
Medlemmene våre er nødvendige bærebjelker for å 
løfte sakene våre ut i samfunnet og sikre gjennomslag. 
Vi er en organisasjon av og for medlemmene, og en 
viktig del av strategiarbeidet handler derfor å fornye 
og forankre organisasjonen i tråd med medlemmenes 
behov. Vi har hatt en negativ medlemsutvikling 
gjennom flere år, og i prosjektet NHF for alle! har 
medlemspleie og rekruttering stått i fokus. Her har vi 
løftet blikket framover og sett etter nye og spennende 
forslag til hvordan vi kan bli en organisasjon som 
åpner seg mot folk og samfunnet, og som involverer 
og inkluderer alle som ønsker å være en del av 
fellesskapet vårt. Prosjektet har rettet seg spesielt mot 
unge voksne mellom 30 og 45 år, legge til rette for en 
yngre profil og tenke nytt.

I prosjektet har det blitt gjennomført en medlems-
undersøkelse og hentet inn erfaringer fra egne 
prosjekter og andre organisasjoner. Følgende 
anbefalinger ble presentert da prosjektet ble avsluttet: 

1. å styrke medlemsservicen, særlig i forbindelse 
med oppfølging av nyinnmeldte medlemmer  
og opplæring av lokale tillitsvalgte. 

2. å modernisere medlemsfordelene, gjerne gjennom 
økt fokus på attraktive kurs og arrangementer og 
bedre tilgang på råd og veiledning. 

3. å gjennomføre en nasjonal verveuke som tydelig 
viser hvorfor det vi gjør er viktig for samfunnet. 

Vi er i gang med å gjennomføre flere av tiltakene.

illustrasjon: colourbox.com
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Prosjektmetodikk i støpeskjeen
Prosjektorganisering av arbeidet, basert på 
landsdekkende prosjekter som involverer hele 
organisasjonen, er en arbeidsmetode vi har sagt at vi skal 
bruke mer enn før. Gjennom de fire prosjektene VALG 
2019, FN-dagen, NHF for alle og Innovasjon Likeperson 
har det vært en viktig målsetting å jobbe systematisk 
med prosjektarbeid som metode. Prosjektene har vært 
lærende, og vi har investert i prosjektlederstøtte og 
kunnskapsheving om prosjektmetodikk, samtidig som 
vi har samlet tillitsvalgte og ansatte fra alle deler av 
organisasjonen og landet til felles, målrettet innsats for å 
løse samfunnsoppdraget vårt.

Gjennom de fire prosjektene, og også andre prosjekter 
som TUP, Ambassadørvirksomheten, Nesten Voksen og 
Arendalsuka, har vi gjort oss nyttige erfaringer som vi kan 
bygge på i det videre arbeidet. Vi ser at denne måten å 
jobbe på bidrar til eierskap, forankring og engasjement 
og mobiliserer til økt, felles innsats. I tiden som kommer 
vil vi jobbe fram gode eksempelsamlinger til hjelp for 
videre prosjektarbeid.

Prosjektfinansiering er også viktig i denne 
sammenhengen, og nødvendig med tanke på 
inntektstapet vi har hatt de siste årene. Vi har allerede 
fått finansiert flere nye prosjekter gjennom midler fra 
blant annet ExtraStiftelsen og Bufdir, og kommer til å 
jobbe målrettet videre med å søke midler fra eksterne 
instanser til aktivitet. Blant annet vil vi utvikle egne 
søknadskurs.

I prosjektene våre jobber vi sammen om for å få synlighet 
og gjennomslag. Her er prosjektlederne i: NHF for alle! 

- Soraya Baker, VALG2019 - Nelly Torvik, Innovasjon 
Likeperson - Gyda Nullmeyer og FN-dagen - Ida Freng.

Regionreformen og vår egen regionstruktur
Vi jobber aktivt og systematisk over hele landet for å påvirke 
befolkningen, myndighetene, politikere og tjeneste-tilbudet. Lokal 
forankring og god kjennskap til lokale utfordringer, er en av 
suksesskriteriene for at vi skal få gjennomslag for våre saker.

Regionreformen i Norge, som innebærer at 19 fylker blir til 11, har 
innvirkning på arbeidet vårt. Det skaper utfordringer når fylkesgrenser 
endres på tvers av våre regioner. Reformen har vært gjenstand for 
diskusjon både på lederkonferansen og i sentralstyret. Hvilken region 
som har ansvar for kontakt med de nye fylkeskommunene er avklart 
gjennom møter mellom forbundsledelsen og regionenes ledere. 
Spørsmålene som har blitt diskutert, er hvordan vi kan sørge for god 
påvirkning med den nye fylkesstrukturen. NHF Øst og NHF Oslofjord 
Vest blir begge en del av den nye storregionen Viken, og både 
NHF Sørvest og Nordvest har kobling til den nye regionen Vestland. 
Foreløpig har vi funnet gode løsninger lokalt, ved at Sørvest får 
ansvaret for Vestland og Øst får ansvar for Viken. Vi vil følge nøye 
med på utviklingen av regionsreformen og sørge for at vi fortsetter å 
være i posisjon til å få gjennomslag og betydning over hele landet.

illustrasjon: colourbox.com
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Lokal fornyelse
Det foregår en stor mobilisering over hele landet til nye fellesskap som kan forandre 
samfunnene der folk lever og bor. Vi ser at det foregår handikappolitisk arbeid og 
holdningsendring over hele landet – og at vi oftere er synlige og viser større slagkraft enn 
før. Det skjer ikke av seg selv, men som følge av bevisst og systematisk innsats. Regionene 
tar grep som kraftsentre. Kraftsentre som samler medlemmer, tillitsvalgte og andre som 
vil være med oss i kampen, og som bidrar med kunnskap og legger til rette for aktivitet.

#sammenomennytid i Nord-Norge
I Nord-Norge samlet regionstyret medlemmer og lokallag i Tromsø til en 
felles Kick off kalt «Sammen om en ny tid», for å bli bedre kjent med de 
nye styringsdokumentene våre og kursendringen vi skulle gjennomføre. 
Deler av arrangementet ble samkjørt med NHFU, som var tydelige på at de 
ønsket dialog og samarbeid for å gjøre overgangen fra NHFU til NHF let-
tere og mer attraktiv – med et annet og bedre tilbud enn loddsalg, kaffe og 
kake. I ettertid har NHF Nord-Norge invitert til temamøter om de politiske 
satsningsområdene våre og om likepersonarbeidet i forbindelse med styre-
møtene sine. Flere av møtene har involvert politikere og byråkrati, spesielt 
på området BPA.

Høstkonferanse med valgkamparbeid  
og vervekampanje i NHF Øst
Også NHF Øst har utfordret seg selv med nye måter å 
jobbe på. Da den viktigste valgkamphelgen i 2017 kol-
lidert med NHF Østs høstkonferanse, ble store deler av 
konferansen tilbrakt utendørs på Asker torg. Der opp-
søkte de tillitsvalgte politikerne på stand, delte det vik-
tige budskapet vårt og utfordret politikerne til handling.

På nyåret 2018 satte NHF Øst også i gang en verve-
kampanje for å forsøke å snu trenden med synkende 
medlemstall. En vervegruppe bestående av tillitsvalgte, 
medlemmer og ansatte valgte strategi og laget vervema-
teriell, som ble presentert for lokallagene på en kickoff, 
der man delte ideer, tanker og ønsker for hvordan jobbe 
for å bli flere og enda sterkere. Deretter ble kampanjen 
sparket i gang.

Frokostmøter, Funkfest og DIT-konferanse i Oslo
NHF Oslo var tidlig ute med å invitere til interessepolitisk påfyll gjen-
nom folkemøter og festivaler med kulturelle innslag. Oslo FunkFest har 
etablert seg som en årlig happening – en festival med kulturelt, politisk 
og akademisk innhold for alle som måtte være interesserte i å delta, 
uavhengig av funksjonsnivå. En rød tråd er det å leve med nedsatt funk-
sjonsevne, sett fra mange forskjellige perspektiver. De to siste festivalene 
omfatter navn som Hans Olav Lahlum og Mari Storstein. Ønsket er at 
festivalen skal bære mindre preg av problemorienterte debatter, og mer 
preg av positivt ladede kulturarrangementer og åpen dialog. Tilbakemel-
dingene fra publikum har vært utelukkende positive. 

I år ble det også inviter til DIT-konferansen for tredje gang. DIT står for 
Design-Innovasjon-Teknologi, og tanken bak konferansen er at det er de-
sign, innovasjon og teknologi som er kjernen i og nøkkelen til universell 
utforming og lik tilgang for alle uansett funksjonsevne. Tidligere år har 
byutvikling med universell utforming som grunnprinsipp og inkluderende 
teknologi stått på agendaen. I år var temaet fremkommelighet i morgen-
dagens transport. 
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Nye måter å organisere det  
lokale arbeidet i Agder på

NHF Agder har gått foran når det gjelder å teste ut nye 
arbeidsformer. Her har man engasjert ressurspersoner 
som ikke ønsker å delta i tradisjonelt organisasjonsarbeid 
og har også fått politikere med i flere sammenhenger og 
stått sammen om holdningsendring og politisk endring. 

Slik beskriver regionkontorleder Celina Hagen tilnærmingen 
i Agder: «Vårt hovedfokus har vært på å åpne opp 
organisasjonen slik at enda flere kan finne et engasjement i 
NHF. Vi har prøvd å knytte til oss ressurser utenom formelle 
styreverv, og latt folk engasjere seg i det de har lyst til, 
enten det er en enkeltsak eller et arrangement. Vi prøver 
å fremstå som en sterk organisasjon som kjemper for 
likestilling, og ikke først og fremst en medlemsorganisasjon. 
Mindre fokus på brukermedvirkere, rådsmedlemmer og 
intern jobbing, og mer fokus på utadrettet, aksjonsrettet og 
synlig arbeid. Særlig har regionen dette fokuset, lokallagene 
er flinke på medlemspleie. Vi har også prøvd å gjøre tiltak 
der vi ikke har lokallag slik at NHF er tilstede også der, dette 
har vi gjort med at våre tre prosjektgrupper fokuserer på 
hele Agder.»

SUKSESSOPPSKRIFT!
• Korte temamøter om aktuelle tema som 

fenger (spesielt god tilbakemelding på 
møtet om mobbing)

• Lokale ressurspersoner som  
følger opp politikkområder de er spesielt 
engasjerte i.

•  Lokale kraftsentre, det vil si  
grupper som jobber oppgavebasert  
og aksjonsrettet, uten formelle  
rammer slik et lokallag har, men som et 
lavterskeltilbud for å kunne engasjere 
seg i sakene våre. Her kjøres det en 
pilot i Arendal.

•  Regionale prosjektgrupper knyttet til 
NHF viktigste politikkområder.

Utadrettet innovasjon i Sørvest
NHF Sørvest har gått inn for å følge opp kursendrin-
gen som landsmøtet i 2017 la opp til, med større vekt 
på utadrettet virksomhet, ungdomsarbeid og samar-
beid på tvers av regionene og med andre organisa-
sjoner. Regionen har fra før av markert seg sterkt som 
arrangør av Funkisdagen –et storslått arrangement 
der funksjonshemmede inntar det offentlige bybildet 
og inviterer til en hel dag fylt med konserter, appel-
ler, stands, politikertorg, hinderløyper for rullestoler, 
rullestolbasket og mye mer. Funksjonshemmede er 
ofte usynlige i det offentlige rom. Vi hindres i å delta 
på mange samfunnsarenaer og må ofte nøye oss med 
tilskuerplass. På Funkisdagen inntar vi førersetet og 
skaper en mangfoldsarena der vi bruker mange ulike 
virkemidler til å vise at funksjonshemmede har en 
rettmessig plass i samfunnet og i bybildet, og vil delta 
og kan bidra. Slik bygger vi stolthet hos våre egne, 
samtidig som vi endrer publikums holdninger og tilbyr 
politikere viktig kunnskap.

Nå har regionen også, i samarbeid med lokallag og 
ikke minst Norges Handikapforbund Ungdom Sørvest 
arrangert eller vært involvert i planlegging og gjen-
nomføring av skolebesøk, Storbyweekend i Stavanger, 
Lundheimdagen og I See Humans, sistnevnte i sam-
arbeid med Kirkens Bymisjon i Bergen og stand på 
valgfesten i Bergen i august 2017, der NHF rapporten 
om funksjonshemmedes levekår ble delt ut til statsmi-
nister Erna Solberg, lederne for KrF, Knut Arild Hareide 
og SV, Audun Solbakken og stortingsrepresentant for 
Venstre, Terje Breivik.

Fra Funkisdagen
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organisasjoner og miljøer i arbeidet – og stille opp når andre trenger 
vårt engasjement og vår kunnskap. Alle skal være velkommen 
og finne tilbud hos oss. Vi skal åpne opp NHF-fellesskapet for 
flere og investere tid og krefter i å bygge en sterk VI-kultur i hele 
organisasjonen.

Å satse ungt skal være førende for oss tiden framover. Vi skal 
utforme konkret og helhetlig politikk for ungdom og unge voksne, 
vi skal påvirke morgendagens politikere, journalister, lærere, 
ledere, arkitekter m.fl. Vi skal gi vår egen ungdomsorganisasjon, 
NHFU, støtte og ressurser til å bygge seg opp som en slagkraftig 
organisasjon og vi skal bygge opp et nettverk og tilpasse aktiviteter 
og tilbud til de unge voksne (25 – 45) i NHF. 

For å nå målene våre trenger vi mange skolerte og engasjerte 
mennesker i organisasjonen. Aktive medlemmer, tillitsvalgte, 
ansatte og andre på laget skal få lære å bli gode formidlere i møte 
med ulike målgrupper og gjennom ulike kanaler. Det skal gis 
opplæring i moderne organisasjonsarbeid, mobilisering, aksjons 
og kampanjearbeid og innføring i NHFs historie, ideologi og 
samfunnsoppdrag. Vi skal lære av hverandre og være rause med å 
dele og overføre kunnskap! 

Vi skal være en pådriver for gode, fremtidsrettede løsninger. Vi skal 
utvikle ny politikk og modige forslag til utforming av  morgendagens 
rause og inkluderende samfunn, sammen med  andre ressurs-
personer og miljøer. Vi skal tenke nytt og fritt om hvordan vi 
kan få med oss flere støttespillere, nye former for organisering og 
hvordan vi skal være en organisasjon med plass til alle som stiller seg 
bak vårt samfunns oppdrag og vil være med i arbeidet for mangfold 
og likestilling. 

gÅ FORAN
i likestillings- og
rettighetsARbeidet 
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Sammen om en ny tid

endre  
holdninger

Vi skal
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konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjons
evne (puh!) (CRPD) kjent og forstått.

Vi skal være tilstede der det fattes beslutninger som får 
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DEL 2 - Å BYGGE ET STERKT FELLESSKAP

VI STØTTER OG STYRKER  
HVERANDRE, OG VI STÅR SAMMEN
Når vi jobber sammen og sammen med andre, blir vi sterkere og får til mer. Når vi ruster oss 
med kunnskap og gode argumenter, har vi det beste potensialet for å få gjennomslag. I denne 
perioden har vi, på mange ulike måter, satset på samarbeid, skolering, medlemsaktivitet og 
likepersonarbeid, og vi har bygget VI-kultur og fellesskap.

Innovasjon likeperson  
– ny giv for likepersonarbeidet
Likepersonarbeidet er det viktigste 
tilbudet til medlemmene våre. Når vi 
legger til rette for gode møteplasser og 
fellesskap, og tilbyr kunnskap om egne 
muligheter, rettigheter og menneskeverd, 
styrker vi også folks muligheter til å 
delta i samfunnet. Likepersonarbeidet er 
dermed en uvurderlig grunnmur i arbei-
det vårt for samfunnsmessig mangfold 
og likestilling. 

I 2017 satte vi oss som mål å løfte like-
personarbeidet. I februar 2018 startet 
prosjekt Innovasjon likeperson, for å 
starte dette løftet. Prosjektgruppa som 
har jobbet med prosjektet fikk i oppgave 
å tenke nytt, oppfordre til mer likeper-
sonarbeid på bakgrunn av livssituasjon 
og gjøre likepersonarbeidet kjent som 
et tilbud til folk, også utover egne rekker. 
Prosjektet har vært tett sammenvevd 
med søsterprosjektet NHF for alle.

Prosjektgruppa konkluderte raskt med 
at likepersonarbeidet vårt fungerer bra, 
men fant også at likepersonene savner 
oppfølging, tydelige forventninger og 
annerkjennelse. Likepersonarbeidet og 
likepersonene er viktige, men det er flere 

utfordringer knyttet til drift, koordinering 
og administrasjon, som må løses. Videre 
har likepersonarbeidet levd som en egen, 
separat del av organisasjonen og bør i 
større grad sees i sammenheng med 
det som ellers foregår i organisasjonen. 
Bedre markedsføring av tilbudet og et 
velutviklet digitalt likepersontilbud, var 
også blant prosjektgruppas forslag. Nå 
er vi i gang med flere av tiltakene og øker 
satsingen på likepersonarbeidet.

Hjelp til selvhjelp har ført  
til medlemsvekst i Oslo
I denne perioden har NHF Oslo dre-
vet prosjektet «Medlemspleie. Hjelp til 
selvhjelp», der man tilbyr rettighetskurs 
og veiledning om søknader og klagepro-
sesser. Tilbudet har blitt svært populært 
blant regionens medlemmer. Muligheten 
for å få personlig oppfølging og hjelp i 
blant annet klage- og søknadsproses-
ser har dekket et stort behov. NHF Oslo 
kan glede seg over medlemsvekst de 
siste to årene, kanskje som et resultat av 
dette prosjektet. Vi kan også legge til at 
prosjektet har vært en inspirasjonskilde 
for prosjektene Innovasjon Likeperson 
og NHF for alle.



 

80 % av skolene har svært mangelfull tilgjengelighet 

Nærskolen for alle barn 

 

Alle barn har rett til å
 gå på sin lokale skole, sammen med barna i nærmiljøet sitt. Likevel er det 

mange barn som ikke får den muligheten. En viktig grunn er at skolebyggene ikke er universelt 

utformet. Trapper, tunge dører, mangel på heiser og utilgjengelige toaletter utgjør fysiske barrierer 

som gjør at bevegelseshemmede elever ikke kommer inn eller kan bruke skolen. 

En universelt utformet skole er uten fysiske hindringer, er lett å finne fram og orientere seg i, har god 

akustikk og godt inneklima. Universell utforming betyr at alle skal kunne bruke samme løsning. 

Enkeltgrupper skal ikke skilles ut og bli henvist til egne skoler eller til separate løsninger, som f.eks. 

egen inngang i stedet for inngangen medelever bruker. Utformingen av bygget skal vise i praksis at vi 

lever i et mangfoldig samfunn, at alle mennesker har samme verdi og at likestilling står høyt i kurs. 

Det har konsekvenser når barn ikke får gå på nærskolen sin og ikke blir inkludert i fellesskapet. Helt 

fra de er små lærer både de og medelevene at de er annerledes. Denne ekskluderingen får store 

konsekvenser senere i livet og fører til at mange funksjonshemmede dropper ut av skolen og faller 

utenfor arbeidslivet. Ekskluderingen skyldes både manglende universell utforming og måten 

undervisningen er organisert på. Universelt utforming er en forutsetning for en inkluderende skole. 

Skolen er en av samfunnets viktigste arenaer. Skoler som kan brukes av alle gir gevinst for elever, 

lærere og foreldre. Og for alle som deltar på kulturarrangementer eller skal avgi sin stemme under 

valget. Å satse på universell utforming av skolene har stor verdi for oss som samfunn.  

Fakta: 

 Nesten 80 % av norske skoler har svært mangelfull tilgjengelighet (Norges 

Handikapforbund/IRIS 2013). 

 Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på universell utforming av grunnskolen. 

Nyttevirkningene er betydelige. (Oslo Economics, 2018) 

 

«Da jeg begynte på skolen var heisen ennå ikke installert. Derfor var assistenten min nødt til å bære 

meg opp og ned, slik at jeg kunne delta i undervisningen. Ikke bare var det ubehagelig, men alle 

blikkene jeg fikk førte til at jeg så på meg selv som veldig annerledes. Alt fokuset lå på rullestolen og 

hva jeg ikke fikk til. Det resulterte i at jeg ble mobbet.»  Henriette 18 år 

NHFs krav: 

 Kommunen skal gi alle barn samme mulighet til å gå på nærskolen. 

 Kommunene må lage oversikt og plan for universell utforming av alle skoler. Planen må ha 

tidsfrister og økonomi til å gjennomføre tiltakene. 

Ressurshefte 

Kommunevalget 2019 

 

 

 

 

 
 

 
 

Kommunevalget 2019 

Et godt assistansetilbud og en inkluderende skole er helt avgjørende for 

funksjonshemmedes muligheter til å
 delta fullt ut i samfunnet. Foran 

kommunevalget jobber vi for at politikerne i de ulike kommunene skal innfri 

funksjonshemmedes rettigheter på disse områdene, og dermed skape et 

samfunn der funksjonshemmede kan bidra med sine ressurser. Vi håper dere 

finner dette ressursheftet nyttig. Målet er at vi sammen jobber for å få 

gjennomslag for våre saker! 

 

Hvorfor FOKUSERE PÅ skole FORAN KOMMUNEVALGET? 
  

Brukerstyrt personlig assistanse fungerer ikke slik den skal 

Jeg skal bestemme over mitt liv 

 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) gir funksjonshemmede mulighet til å leve frie og selvstendige liv, på 

akkurat samme måte som andre mennesker i samfunnet. Via assistanse kan mennesker som har et 

assistansebehov få utnyttet sitt eget potensiale og være aktive bidragsytere i samfunnet. BPA handler om 

likestilling – å ha mulighet til å leve selvstendig og delta på lik linje med andre. 

En brukerstyrt assistanseordning gir funksjonshemmede mulighet til å styre eget liv, i stedet for å måtte 

innrette livet etter kommunale rutiner og timeplaner. BPA-ordningen er et viktig likestillingsverktøy. 

Stortingets intensjon er at man skal ha styringsrett over eget liv – man skal selv bestemme når, hvor, 

hvordan og fra hvem man vil ha assistanse. 

BPA kom inn i sosialtjenesteloven i 2000, som en del av kommunens tjenestetilbud. BPA ble en lovfestet 

individuell rettighet i pasient- og brukerrettighetsloven fra 1. januar 2015, for personer som har et 

assistansebehov på minst 25 timer per uke. Personer med et mindre assistansebehov har mulighet til å søke. 

Regjeringens BPA-rundskriv fra 2017 fremhever at BPA er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og 

samfunnsdeltakelse. Rundskrivet sier også at BPA ikke bare kan brukes innenfor kommunen. Det presiserer 

dessuten at når søknader vurderes, bør det vektlegges om BPA vil gi mulighet til studier og 

arbeidsdeltakelse, eller bidra vesentlig til bedret livskvalitet. Dette er også helt i tråd med Granavold-

plattformen, som regjeringen la fram i januar i år. 

Flere evalueringer viser at rettighetsfestingen ikke har fungert etter intensjonen. Tilbudet varierer fra 

kommune til kommune, og mange kommuner utarbeider egne retningslinjer som ikke alltid er i tråd med 

hverken regelverket eller intensjonen. Veldig mange steder blir muligheten til fritid og samfunnsdeltakelse 

og brukerstyring sterkt begrenset, dette er mye fordi kommunen ser på BPA som en helsetjeneste og ikke et 

likestillingsverktøy. Norges Handikapforbund gjennomførte en egen BPA-undersøkelse blant medlemmene i 2017, rapport 

Likestilling og deltakelse i revers? Også den tegner et nedslående bilde. Noen av funnene er: 

 36 % har ikke nok assistansetimer til å dekke behovet sitt 

 70 % må nedprioritere sosialt liv og fritid - og NB! dette gjelder 100 % av dem under 18 år 

 30 % må nedprioritere grunnleggende behov, som dusjing og tannpuss 

 31 % har måttet klage på avslag om BPA 

NHFs krav: 
 Kommunen må skaffe seg innsikt i formålet med BPA, slik at ordningen blir forstått. 

 Kommunen må sørge for at praksis blir i tråd med intensjonen. 

 

«I hverdagen er jeg avhengig av assistanse store deler av dagen for å kunne fortsette å bo i min egen 

leilighet og ha et aktivt liv. Før jeg fikk BPA var jeg lite sosial, utmattet og hadde skolefravær på nærmere 

90 %. I dag er jeg en aktiv og sosial person, er student og på tampen til å tre inn i arbeidslivet.» Henriette 

26 år 
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Kommunevalget 2019 

Et godt assistansetilbud og en inkluderende skole er helt avgjørende for 

funksjonshemmedes muligheter til å delta fullt ut i samfunnet. Foran 

kommunevalget jobber vi for at politikerne i de ulike kommunene skal innfri 

funksjonshemmedes rettigheter på disse områdene, og dermed skape et 
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finner dette ressursheftet nyttig. Målet er at vi sammen jobber for å få 

gjennomslag for våre saker! 

 

Hvorfor FOKUSERE PÅ skole FORAN KOMMUNEVALGET? 

Hvordan møte Politiker`n? 
 

«Det er trist at alle som egentlig skjønner hvordan landet skal styres, jobber som 

drosjesjåfører og frisører.» 
George Burns 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakgrunn 

I Norge finnes det over 12.000 personer som er valgt ut av deg og meg for å 

representere oss i det politiske landskapet. Disse sitter i kommunestyrer, 
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Ressursmateriell laget til VALG2019.

Skolering gjennom målrettet 
prosjektarbeid – VALG2019 og FN-dagen
Prosjektorganisert aktivitet er allerede nevnt som 
en ny og viktig måte å mobilisere til felles innsats 
for å løse samfunnsoppdraget vårt. I prosjektene 
VALG2019 og FN-dagen, har skolering og mobilise-
ring til å bli gode kampanjeaktivister med fokus på 
universell utforming av skolene og BPA, stått spesi-
elt sterkt. Målet er å mobilisere til felles interessepo-
litisk innsats og få satt sakene våre på politikernes 
dagsorden i valgkampen. 

Organisasjonen har vært involvert i utviklingen av 
en verktøykasse for arbeidet. Det har blitt gjennom-
ført dialogmøter for aktivister i Stavanger, Tromsø, 
Trondheim og Oslo. Basert på innspillene fra dialog-
møtene, har vi laget en VALG2019 «verktøykasse». 
Den inneholder blant annet maler på brev, e-poster 
og leserinnlegg, argumentasjonslister om skole og 
BPA, et oppskriftshefte for valgkamparbeid, oversikt 
over viktige datoer med mer. Når valgkamparbeidet 
tar fart for fullt, satser vi på stor og målrettet aktivitet 
over hele landet.

I FN-dagen-prosjektet har det, foruten å samle 
rørsla til en årlig, felles markering den 3. desem-
ber, vært lagt vekt på å skape bevissthet omkring 
funksjonshemmedes menneskerettigheter og gi 
inspirasjon og støtte til aksjonsarbeid. I 2018 jobbet 
prosjektgruppa mye med å informere om hva FN-
dagen er, hvorfor den er viktig, og hvorfor vi ønsker 
å ta eierskap til dagen. Ressursheftet med forslag 
til aktiviteter og markeringer i organisasjonsleddene, 
var blant suksessfaktorene for en svært vellykket 
markering.

Fra idedugnadene i forbindelse med VALG2019
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VI-kultur på jobben  

 - NHF kåret til 
frivillighetssektorens  

beste arbeidsplass
Vi har satt oss som mål å bygge en sterk og god kultur for å jobbe sammen i organisasjonen – 
en vi-kultur, der vi står sammen skulder ved skulder, snakker pent til og om hverandre og viser 
respekt og tillit. Dette målet har også vært en rettesnor for utviklingen av arbeidskulturen i NHF-
administrasjonen. Folk skal trives på jobb i NHF og oppleve å være en del av et fellesskap der vi 
lever som vi lærer. Resultatet av innsatsen, så vi da Norges Handikapforbund ble kåret til «beste 
arbeidsplass i frivillig sektor» høsten 2018. Prisen gis ut årlig og er basert på svarene fra organi-
sasjonenes medarbeiderundersøkelser.

– Jeg tror nøkkelen til at NHF fikk denne prisen, er at vi lever som vi lærer, sa Sunniva 
Ørstavik (bakerst til høyre), i forbindelse med prisutdelingen. – Her vet alle hva vi jobber 
for og hvor viktig arbeidet faktisk er. Vi har tillit til hverandre og liker å jobbe sammen. 
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LANDSFORENINGENES 
MEDLEMSAKTIVITETER

Landsforeningenes medlemsrettede arbeid, er i særklasse  
når det gjelder å gi et godt likepersontilbud. Facebookgrupper, apper 
og filmer om diagnoser, behandling og rehabilitering, bassengtrening, 

samlinger, kafetreff, turer og mye mer, er blant mange gode eksempler 
på hvordan landsforeningene møter medlemmenes behov. Nedenfor 

kan du lese om noen gode eksempler.
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For Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter (LKB) har formidling gjennom 
film stått i fokus siden forrige landsmøte. I 2018 ferdigstilte de en informasjonsfilm om 
bekkenleddsmerter, som gir viktig informasjon til de som rammes av bekkenleddsmerter, 
deres pårørende, samt som tips og råd for helsepersonell. Filmen har foreningen samarbeidet 
med Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) ved Oslo 
Universitetssykehus OUS, forskere fra ortopedisk klinikk OUS og Folkehelseinstituttet, om å lage. 

LKB jobber også godt med det å være et sterkt fellesskap. Lokallaget i Oslo har gjennom en 
årrekke drevet sin svært populære bekkenyoga, som for mange blir en vei inn i organisasjonen.

- Lokale tilbud er viktige. Vi har sett at badelandsturer for hele familien, der barn får møte 
andre barn som har mødre i samme situasjon, er svært populære. Det er en måte å styrke og 
støtte hverandre på, sier nestleder Sol-Hege Nathalie Kotte. 
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Appen som redder liv
En egen app på telefonen som er skapt for å redde livet ditt dersom du skulle få 
slag og miste taleevnen. Mannen bak ideen har selv erfart hva som står på spill. 

Heldigvis! Det var ikke et nytt hjerne-
slag. Ikke denne gangen. Det var bare 
armen som hadde sovnet.

Men likevel, der Karl Fredrik Nør-
stenæs satt hjemme i leiligheten sin på 
Aker Brygge i Oslo og pustet lettet ut, 
begynte han å tenke:

– Hva om det hadde vært et nytt slag? 
Da ville det vært stor sannsynlighet 
for at jeg ikke ville klare å snakke så jeg 
kunne gjort meg forstått om jeg ringte 
nødnummeret. Og hvordan skulle jeg 
fått forklart hvordan ambulansefolkene 
skulle ta seg inn i leiligheten min? sier 
han til Handikapnytt.

Det var nemlig det som hadde skjedd 
bare et par år tidligere, da Karl Fredrik 
fikk sitt første hjerneslag, 56 år gammel. 
Han satt som vanlig på stamkafeen sin og 
spiste frokost, og var helt uforberedt på 
det som rammet ham. Heldigvis skjønte 
personalet at noe var galt. De tilkalte 
kjæresten hans som hjalp ham til lege. 30 
sekunder senere ble ambulansen tilkalt. 
Derfra bar det rett til Ullevål sykehus.

Aktiverer mobilkameraet
Ideen som Karl Fredrik Nørstenæs fikk 
da han fryktet at det samme var i ferd 
med å skje igjen, var en app på mobilen 
som med ett tastetrykk ikke bare setter 
deg i forbindelse med en alarmsentral, 
men som også kan fungere om du har 
mistet taleevnen.

Hvordan?
Jo, ved at de medisinsk sakkyndige som 

mottar alarmen, kan åpne kameraet 
på mobilen din slik at de kan se deg og 
vurdere tilstanden din selv om du ikke 
kan snakke.

Appen er dessuten sammenkoblet 
med GPS-data som gir nøyaktig infor-
masjon om hvor du befinner deg. Den 
har dessuten mulighet til å legge inn 
viktig informasjon om deg selv: om du 
bruker medisiner, tidligere sykehistorie; 
kanskje har du hatt slag før, kontaktin-
formasjon til pårørende og så videre.

– Jo mer du legger inn, desto mer vet 
de som skal hjelpe deg, sier Kristian 
Fredrik Nørstenæs.

Han er sønnen til Karl Fredrik og den 
som plukket opp farens idé og satte 
seg fore å sette den ut i livet, gjennom 
selskapet Slag AS.

– Jeg begynte å trekke i noen tråder. Jeg 
har et ganske stort nettverk som kunne 
hjelpe meg. Hele 2017 brukte vi på å ut-
vikle appen og få på plass de nødvendige 
avtalene, forteller han.

To år etter at ideen ble født, var Sla-
gAppen klar for lansering i mai.

Ditt talerør når alarmen går
Det er inngått enn samarbeidsavtale 
med det private redningsselskapet Falck 
som tar imot anropene som kommer via 
SlagAppen.

– Hos Falck sitter skolert helse-
personell som har god oversikt over 
slagsymptomer. Ved minste mistanke 
blir Akuttmedisinsk Kommunikasjons-
sentral varslet, forteller Nørstenæs.

– Vil det ikke kunne skape forsinkelser at det 
er et ledd ekstra mellom deg og nødetatene?

– Det er ett ledd, ja. Men dette leddet er 
ditt talerør som viderebringer informa-
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sjon om deg som du selv ikke er i stand til 
å kommunisere der og da. Falck vil også 
være en sil for falske alarmer og dermed 
gjøre AMKs jobb enklere, sier Nørstenæs.

Siden kameraet på telefonen aktive-
res, blir det også lettere å vurdere om 
det dreier seg om en falsk alarm. For 
eksempel et barn som leker med pappas 
telefon og åpner appen ved et uhell.

SlagAppen kan lastes ned gratis til både 
Android- og Apple-telefoner. Den er gra-
tis å bruke, og foreløpig er det  ingen som 
tjener penger på nyskapningen.

– Vi startet med dette fordi vi hadde 

lyst og drifter det foreløpig fra egen 
lomme. Etter hvert er vi interessert i å 
komme i kontakt med noen som kan 
bidra med støtte, for eksempel Helsedi-
rektoratet. Men først må vi se om dette 
er et produkt folk ønsker, sier Kristian 
Fredrik Nørstenæs.

Han legger til at det også er et mål 
med slagappen å spre kunnskap om 
symptomer på slag og bevisstgjøre folk 
om hvordan man skal oppdage et slag og 
hvordan man skal handle i et slagtilfelle. 

Livreddende potensial
Landsforeningen for Slagrammede (LFS), 
som er tilsluttet Norges Handikapfor-
bund, er en sentral samarbeidspartner 
for gründerne, både under utviklingen av 
appen og når den nå skal lanseres så stort 
og bredt som mulig. Først i Norge, og så 
forhåpentlig i Sverige og Danmark.

Da foreningens leder Roger Amund-
sen ble presentert for planene første 
gang, tente han straks på ideen. Han så 

hvilket livreddende potensial den har. 
 Amundsen har sett så altfor mange gan-
ger hvor ufattelig kritisk det er å komme 
tidlig til behandling når man har fått 
slag, og hvor vanskelig det kan være å slå 
alarm når man har mistet taleevnen. 

– Og det skjer med 90 prosent av alle 
som får slag, forklarer Roger Amundsen.

Fikk rask hjelp
Mottakelsen så langt har vært svært 
positiv, forteller Amundsen:

– Blant annet hadde vi stand på 
Arendals uka. Det gikk over all forvent-
ning. Hver dag var det 150 til 175 perso-
ner som lastet den ned. En dråpe i havet, 
selvfølgelig, men det er mye til å være et 
slikt arrangement alene. Folk sa at dette 
var et strålende og helt unikt produkt, 
sier LFS-lederen engasjert.

I midten av september hadde om lag 
5000 personer lastet ned SlagAppen. Og 
da var lanseringen bare så vidt i gang.

Selv om produktet heter SlagAppen, 
vil du kunne bruke den til å slå alarm 
uansett hva som feiler deg eller hvilken 
tilstand du er i.

– Jeg vil jo tro at 70 til 80 prosent av alle 
som rammes av slag, ikke engang vet 
hva som har skjedd med dem, bemerker 
Amundsen.

Så er jo spørsmålet: Et snaut halvår 
etter lansering, har SlagAppen vært i 
bruk på alvor?

– Ja, faktisk. Det var et nødanrop i 
sommer fra en som hadde fått hjerne-
slag.  Ambulanse ble sendt, og personen 
fikk veldig rask hjelp etter å ha trykket 
på knappen, forteller Kristian Fredrik 
Nørstenæs.

Også denne gangen gikk det bra.
  IVAR KVISTUM

LIVREDDER: Når du trykker på den røde 
knappen, vil personell hos Falck kunne 

åpne kameraet i mobilen din og vurdere 
tilstanden din. Dette kan være livreddende 

om du ikke kan snakke, mener gründerne bak 
nyskapningen. FOTO: IVAR KVISTUM

LIVSVIKTIG SAMARBEID: Karl Fredrik (til venstre) 
og Kristian Fredrik Nørstenæs samarbeider med 
Roger Amundsen i Landsforeningen for Slagrammede 
om både utvikling og lansering av SlagAppen.  
FOTO: IVAR KVISTUM

Hva om det hadde 
vært et nytt slag? Da ville 
det vært stor sannsynlighet 
for at jeg ikke ville klare å 
snakke så jeg kunne gjort 
meg forstått.
KARL FREDRIK NØRSTENÆS
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Landsforeningen for Slagrammede har fornyet arbeidet med å ivareta medlemmene og møte folks 
behov for kunnskap gjennom den tidligere nevnte Slagappen. Slagappen tilbyr kunnskap om slag og hva 
man må gjøre i en akutt situasjon, i tillegg til at den er spesialutviklet for å hjelpe den som får hjerneslag og 
mister taleevnen så raskt som mulig til akutt livreddende behandling. Med denne appen har LFS bidratt til 
stor kunnskapsspredning om slag og tilbudet til slagrammede. Faksimile Handikapnytt 05/18

Landsforeningen for ryggmargsskadde har hatt 
stor aktivitet de siste årene. Blant annet kan vi nevne 
tre aktivitetshelger, med BPA-seminaret «Assistanse i 
hverdagen» som et av flere innslag. Aktivitetshelgene 
handler ikke bare om fysisk aktivitet, men like mye 
om det sosiale og faglige. Helgene blir arrangert ulike 
steder i landet, for å nå så mange medlemmer som 
mulig. I 2019 blir antall aktivitetshelger redusert til to. 
BPA-seminarene fortsetter, sammen med en nystar-
tet arrangementsserie med fagdager om helse og 
hjelpemidler, rettet mot funksjonshemmede, pårøren-
de og helsepersonell. På den første fagdagen innen 
helse var temaet sår og fordøyelse.

På alle arrangementer hvor medlemmer i LARS blir 
samlet, er det stor grad av erfaringsdeling. Vi vet at 
dette er viktig både for nye og erfarne medlemmer. 
Nytt i 2018 var oppstart av prosjektet Opp av godsto-
len! der målet er å skape et positivt fellesskap hvor 
sosial og fysisk aktivitet, og det å utfordre sine egne 
grenser, bidrar til en positiv innstilling til livet og bedre 
mestringsfølelse. Erfarne ryggmargsskadde er med 
som «makkere» og bidrar med råd og mulige løsnin-
ger til de som trenger en liten dytt for å komme videre. 
For noen kan det være å tørre å ta buss, mens andre 
trenger tips til tilgjengelige treningssenter. LARS har 

foreløpig makkere på Østlandet, i Stavanger, Bergen, 
Trondheim og i Bodø. 

LARS har også jobbet mye med å sikre en økonomi 
som gjør det mulig å opprettholde stor aktivitet. 
Foreningen har brukt mye tid på å søke prosjektmid-
ler, men opplever at det er vanskelig å få innvilget 
søknader gjennom og at avgrensede midler gjør det 
krevende å planlegge over tid. LARS har derfor valgt 
å inngå inntektsbringende samarbeidsavtaler med 
ulike leverandørfirma. Dette er også krevende arbeid 
som tar tid, men har bidratt til at LARS har frie midler 
til aktivitet.



Bli med på dagstur til den naturskjønne Risholmen 
og Astrupfamiliens blomsterhage.

-Vi møtes ved Storesandvik 19, Engelsviken kl. 9.30

Ta av fra Engelsvikveien og inn Grundvikveien rett før 
Engelsvik sentrum. Deretter Storesandvikveien.

-ca 200m å gå, men tilrettelagt for rullestol

-Vi serverer noe å spise, men ikke drikke

-Loddsalg

-Påmelding  innen 1. juni til Jane 995 94 760

Mail: j-anita@online.no  Egenandel kr 100,-

LFNs´ hyggedag på  
Risholmen 6. juni 

Over 130 forskjellige Rododendronarter og 2000 forskjellige plantearter 

#sammenomennytid 59

HBF Camp har blitt en årlig tra-
disjon, som samler flere hundre 
deltakere – voksne og barn – til 
samling, med fellesskap og ak-
tiviteter på fjellet. Arrangementet 
vokste fra hotellet på Skeikam-
pen i 2017, og ble derfor flyttet 
til Storefjell. I 2018 ble den 13. 
campen arrangert, med nesten 
400 deltakere.

Landsforeningen for  
Nakkeskadde, LFN kan skilte 
med både medlemsmøter, faste 
dager i svømmehall, fjellturer, 
båtturer og andre turer, med-
lemstreff på kafé og flere akti-
viteter for barn og unge som er 
skadde eller pårørende.

Landsforeningen for Polioskadde, 
LFPS, har fokusert på å bidra 
med diagnoserettet informasjon 
til sine medlemmer. Deltagelse 
på nordisk polio-konferanse i 
mai 2018 og oppdatert kunn-
skap om forskning, som spres til 
medlemmene, er blant aktivite-
tene de trekker fram.

I Landsforeningen for Arbeids-
miljøskadde, A.L.F. står likeper-
sonarbeidet sterkt i fokus, for å 
lose arbeidsmiljøskadde gjennom 
det foreningen kaller «dagens 
håpløse system» av helsevesen, 
NAV, forsikringsselskap, advoka-
ter og domstoler osv. Prosessen 
med diagnostisering og erstatning 
kan gjerne ta 5-10-15 år, og det 
er ikke uvanlig at folk blir skadeli-
dende gjennom slike prosesser. 

AMC-foreningen melder, 
som mange andre, om trang 
økonomi, som blant annet 
har ført til at de har måt-
tet avlyse sin tradisjonelle 
familiesamling, men forenin-
gen har likevel ikke ligget på 
latsiden. De har opprettet en 
blogg for å styrke unge med 
AMC, og har både hjemme-
side, Facebook-side og en 
lukket Facebook-gruppe for 
medlemmer. En film om livet 
med AMC ble også lansert 
på nyåret 2019. Foreningen 
samarbeider dessuten tett 
med Senterrådet for sjeldne 
diagnoser på Sunnaas om 
tilbudet til medlemmene.

LFA har et godt etablert likepersontilbud, med likepersoner som blant 
annet er vakter på brukerkontorene på flere sykehus. LFA hadde også 
to representanter med på dialogmøte på Sunnaas sykehus oktober 
2018 og deltar også på stand som likepersoner på Brukertorget Sun-
naas sykehus fire ganger i året. Hovedstyret arrangerte dessuten et 
vellykket vårtreff for medlemmene på Pers hotell på Gol i juni 2018, og 
med en dagstur til Langedrag.



Sammen om en ny tid

endre  
holdninger

Vi skal
Ofte er negative holdninger, fordommer og uvitenhet årsak til 

at mennesker diskrimineres, stenges ute og møter hindringer. 

Holdninger endres i møter mellom mennesker og vi skal lage 

møteplasser hvor folk får ny kunnskap, nye tanker og meninger.  

En møteplass kan være skolebesøk, cafedebatt, togtur med 

politikere, kurs, kongress, frokostmøte, fest, festival og mye annet! 

Ta i bruk engasjementet og nettverket. Vi skal også jobbe bevisst 

med våre egne holdninger til hverandre og andre.

Vi skal fronte arbeidet for et mangfoldig samfunn hvor alle er like

stilte og kan delta. Våre erfaringer gjør at vi vet hva som fungerer og 

hva som diskriminerer, derfor skal vi vise vei. Funksjons hemmede 

skal sikres like muligheter gjennom rettigheter, ikke gjennom 

 veldedighet. Å f.eks. gjøre en butikk eller skole tilgjengelig for alle 

handler ikke om å være snill, men om å følge loven. Vi skal gjøre FNs 

konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjons

evne (puh!) (CRPD) kjent og forstått.

Vi skal være tilstede der det fattes beslutninger som får 
konsekvenser for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi skal 

være en synlig og tydelig aktør som bidrar til at lover og rettigheter 

blir gjeldende i folks hverdag. Vi skal være både rådgiver, 
pådriver og vaktbikkje, når det trengs. Vi skal bidra aktivt til gode, 

inkluderende nærmiljøer for alle. Vi skal være tilgjengelige, synlige 

og tilstede med utadrettet arbeid i hele landet. 

Vi skal si i fra når det trengs! Vi skal reagere og være en tydelig 

stemme når noen diskrimineres og må sloss for å få sine rettigheter. 

Vi skal kaste flomlyset på de som diskriminerer, stenger ute og 

ignorerer loven. Vi skal oppfordre til å melde fra om diskriminering 

og urett og være aktive i kampen mot hatkriminalitet og hatprat 

både i den virkelige verden og i sosiale medier. Vi skal bruke egne 

erfaringer og kunnskap for å spre engasjement for våre saker.

Vi skal gjøre det synlig og tydelig hva samfunnet går glipp av når 

mennesker stenges ute. Vi skal ta i bruk aksjonsformer som gir oss 

den oppmerksomheten vi trenger for å få gjennomslag.  Vi skal 

oftere aksjonere samtidig i hele NHFfamilien. Når vi satser på likt 

blir vi så mye synligere. Vi skal prioritere mer utadretta aktiviteter. 

På FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, 3. desember, 

skal vi ha årlige markeringer i hele landet.
 

Mangfold og variasjon er en styrke – både for samfunnet og i vår 

egen organisasjon. De virkelig store gjennomslagene får vi når vi 

står sammen for felles sak, derfor skal invitere med oss flere andre 

organisasjoner og miljøer i arbeidet – og stille opp når andre trenger 

vårt engasjement og vår kunnskap. Alle skal være velkommen 

og finne tilbud hos oss. Vi skal åpne opp NHF-fellesskapet for 

flere og investere tid og krefter i å bygge en sterk VI-kultur i hele 

organisasjonen.

Å satse ungt skal være førende for oss tiden framover. Vi skal 

utforme konkret og helhetlig politikk for ungdom og unge voksne, 

vi skal påvirke morgendagens politikere, journalister, lærere, 

ledere, arkitekter m.fl. Vi skal gi vår egen ungdomsorganisasjon, 

NHFU, støtte og ressurser til å bygge seg opp som en slagkraftig 

organisasjon og vi skal bygge opp et nettverk og tilpasse aktiviteter 

og tilbud til de unge voksne (25 – 45) i NHF. 

For å nå målene våre trenger vi mange skolerte og engasjerte 

mennesker i organisasjonen. Aktive medlemmer, tillitsvalgte, 

ansatte og andre på laget skal få lære å bli gode formidlere i møte 

med ulike målgrupper og gjennom ulike kanaler. Det skal gis 

opplæring i moderne organisasjonsarbeid, mobilisering, aksjons 

og kampanjearbeid og innføring i NHFs historie, ideologi og 

samfunnsoppdrag. Vi skal lære av hverandre og være rause med å 

dele og overføre kunnskap! 

Vi skal være en pådriver for gode, fremtidsrettede løsninger. Vi skal 

utvikle ny politikk og modige forslag til utforming av  morgendagens 

rause og inkluderende samfunn, sammen med  andre ressurs-

personer og miljøer. Vi skal tenke nytt og fritt om hvordan vi 

kan få med oss flere støttespillere, nye former for organisering og 

hvordan vi skal være en organisasjon med plass til alle som stiller seg 

bak vårt samfunns oppdrag og vil være med i arbeidet for mangfold 

og likestilling. 
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DEL 2 - Å BYGGE ET STERKT FELLESSKAP

UNG SATSING

Vår tid er nå, men vi må sørge for god bærekraft ved å legge et godt grunnlag for framtiden. 
Alderssammensetningen blant medlemmene – med mange medlemmer over 70 og få mellom 
25 og 45 – gjør det nødvendig å satse på foryngelse og aktualitet. Vi har lenge gjennomført 
vellykket talentutvikling, og nå har vi satset enda mer på å treffe unge målgrupper. Vi har gitt 
aktiv støtte til ungdomsorganisasjonen NHFU, og vi har gjort oss attraktive for unge voksne 
med et godt tilbud og en god politikk med tanke på deres livsfase og behov. I tillegg har vi 
gått inn for å gjøre sakene og arbeidet vårt mer attraktivt for unge. Nå ser vi at vi får stadig 
større oppslutning i arbeidet vårt, NHFU vokser og blomstrer og Ung Voksen-prosjektet 
lykkes med å skape vekst og engasjement.

Foryngelse gjennom en yngre profil

Ung satsing foregår både gjennom konkrete prosjek-
ter og grupper og gjennom måten vi jobber på. Vi 
satser ungt ved å kommunisere på en mer konkret, 
direkte og engasjerende måte. Vi får med oss unge 
mennesker i rettighetskampen når vi bruker et mer 
levende og ungt uttrykk og jobber på nye flater og 
måter – i sosiale medier og gjennom aksjoner og 
kampanjer. Når vi holder BPA høyt, som vi vet at en-

gasjerer unge spesielt, viser vi at vi står opp for unge 
menneskers rett til frihet og likestilling. Når vi støtter 
funksjonshemmede som opplever hat og vold, gjør vi 
det tydelig at vi bryr oss og støtter dem i kampen mot 
trakassering og hatkriminalitet. Vi kan vise til utallige 
eksempler på at vi har fornyet oss og lagt et grunnlag 
for å se framover.
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OPPDATERT

Får voksenlivet til å funkeNår «alle andre» etablerer seg og stifter familie, kan unge funksjonshemmede 

oppleve at ingen forventer det samme av dem. Et nytt nettverk i NHF skal 

arbeide med å snu holdningene.– Vennene mine gifter seg og får barn. 
Men samfunnet forventer ikke at jeg som 
28-åring skal gjøre det samme. Ingen 
spør meg om jeg har lyst på barn. Kan-
skje de ikke tør? spør Tamarin Varner.
Hun er med i en prosjektgruppe i  

Norges Handikapforbund (NHF) som 
etablerer nettverket «NHF Nesten Vok-
sen». Dette skal være en møteplass og 
arena for dem som har vokst fra Norges 
Handikapforbunds Ungdom (NHFU), 
men som ikke automatisk finner sin 
plass i det velvoksne NHF-fellesskapet.
Målgruppen i nettverket er aldersmes-

sig satt fra 25 til 45 år.– Vi ser at mange slutter å være aktive 
etter NHFU-tiden. Ideen til Nesten 
Voksen kom da vi lurte på hvordan vi skal 
fange dem opp, forteller Birgitte Holmsen.
Hun leder prosjektgruppen som arbeider 

med å etablere det nye NHF-nettverket.Det viktige i livetProsjektgruppa ser at det er en rekke 
problem stillinger som mange unge, 
voksne funksjonshemmede har felles. De 
står på et punkt i livet der mange ønsker 
å etablere seg. Kanskje er de ferdige med 
utdanning og vil komme i jobb. De skal 
kanskje kjøpe sin første leilighet, og ikke 
minst: finne en partner. Mange ønsker 
seg barn.
– Det skal handle om livet til med-

lemmene. Vi må fokusere på det som er 
viktig for dem, slik at de føler at vi som 
organisasjon tar dem på alvor når de 
går videre fra ungdomslivet, sier Inger 
Svenning i prosjektgruppa.

Lave forventningerEn erfaring som mange deler, er å bli 
møtt med fordommer fra samfunnet og 
omgivelsene, mener prosjektgruppa.
– Fordommer gjør at vi ofte blir oppfat-

tet som yngre enn vi  i virkeligheten er. Vi 
må endre holdningene slik at vi blir sett 

NESTEN VOKSNE: Prosjektgruppa som skal etablere et eget nettverk for folk på spranget til voksenlivet i 

Handikapforbundet: Fra venstre: Inger Svenning, Anna-Lisbeth Mikalsen, Tamarin Varner, Marius Korsell og 

Birgitte Holmsen (foran). Guri Anne Nesdal Egge og Petter Naustvik var ikke til stede da bildet ble tatt.
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Talentutviklingsprogrammet TUP

I disse dager er det femte i rekken av NHFs talent-
utviklingsprogrammer mer enn halvveis i løpet. 
Intensjonen bak TUP har hele tiden vært å finne unge  
talenter som ønsker å jobbe for et mangfoldig og 
likestilt samfunn og bidra til at de får kunnskap og 
trygghet til å bruke engasjementet sitt videre hos oss. 
Da TUP 5 skulle settes i gang, var bestillingen fra 
sentralstyret å rette seg mot de unge voksne i NHF, i 
alderen 27 – 45 år, men noen yngre deltakere er også 
rekruttert inn. Ved oppstart var det 14 deltakere  
i gruppa, som nå er redusert til 12. Gruppa er godt  
spredt geografisk, med to landsforeninger representert  
og fin kjønnsbalanse.

Hvert TUP-prosjekt er toårig, med fire samlinger totalt 
i perioden. Identitetsbygging, NHF-organisasjonen, 
ideologi, oppgaver og arbeidsformer, mediehåndtering,  
kommunikasjon og budskap, har vært blant temaene 
for samlingene. Mellom samlingene jobber deltakerne 
med egne interessepolitiske prosjekter. I mars besøkte  
talentene sentralstyret, og imponerte med innsatsen 
de gjør. Gjennom sine egne prosjekter gjør TUP’erne 
et godt og viktig stykke arbeid. Denne mars-helgen 
fortalte de om arbeid innen universell utforming, 
kollektivtransport, skole, idrett, holdningsendring, 
menneskerettigheter og samarbeid med andre 
organisasjoner, og mye mer.

 Strålende start for Ung Voksen

Faksimile 
Handikapnytt 
05/18

 Arbeidsgruppa i Ung Voksen

Det nye medlemsprosjektet Ung Voksen, tidligere kalt Nesten Voksen, ble igangsatt for de man-
ge medlemmene mellom 28-45 år som ikke er så aktive i NHF, fordi de ikke følger seg hjemme i 
tradisjonelle lag med høy gjennomsnittsalder. Birgitte Holmsen leder prosjektgruppa for Nesten 
Voksen, som har blitt en stabil og godt arbeidende arbeidsgruppe. I 2018 arrangerte NHF Nesten 
Voksen sin første landssamling med 40 medlemmer til stede - en suksessrik helg med fokus på 
tabuer, sex og hindringer – og julebord.

NHF Nesten Voksen fikk en del reaksjoner på navnet – mange funksjonshemmede opplever ikke 
å bli tatt på alvor som voksne og flere ga uttrykk for at navnet trigget en infantilisering man ikke 
ville assosieres med. Navnet ble dermed endret til Ung Voksen i mars 2019. 

NHF Ung Voksen skal først og fremst være et nettverk i NHF, og ikke et eget organisasjonsledd. 
Nettverket er for folk som ønsker å delta og få påfyll som er relevant der de er i livet. Framover 
kan aktuelle tema bli høyere utdanning, arbeidsliv, personlig økonomi, sexhjelpemidler, graviditet,  
barn, hvordan takle en livssituasjon med ektefelle og barn, selvfølelse og selvbilde, kosthold, 
trening og holdninger. Ung Voksen har et sterkt innslag av sosialt felleskap og likepersonarena, 
med aktiviteter som kafebesøk, yoga, teaterturer, konserter, hytteturer og andre reiser, men vil 
også stå opp for de sakene som berører deltakerne. Blant annet er det planlagt tilgjengelighets-
geriljavirksomhet på puber og i butikker, og gruppa vil samarbeide med NHFU og NHF om saker 
som er viktige for prosjektets målgruppe. To landssamlinger er planlagt i år, den ene sammen 
med TUP og den andre som en likepersonsamling.
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Funkisungdommen: Ingen er fri før alle er fri!

I 2018 valgte vi å gå inn med finansiell støtte til en femårsplan for vekst i NHFU, som blant annet innebar å 
utvide administrasjonen og legge til rette for flere og mer aktive tillitsvalgte. Denne innsatsen ser vi tyde-
lige resultater av. NHFU bidrar og er i front i mange av Handikapforbundets saker og aksjoner, samtidig 
som de jobber godt med egen interessepolitikk og organisasjonsutvikling. 

NHFU har jobbet aktivt med å være en synlig aktør i samfunnet og si ifra når diskriminering skjer. Ung-
domsorganisasjonen jobber systematisk med å stå sammen med andre diskriminerte grupper, og blant 
annet gjennomført en BPA-kampanje sammen med Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press. Samarbei-
det med Skeiv Ungdom står også sentralt, spesielt i seksualitetsprosjektet, der man lærer av hverandre og 
står sammen om diskrimineringen vi opplever. Merkedager som 8.mars, 1.mai og 3. desember blir brukt 
aktivt til å sette likestillingskampen på dagsorden. NHFU har fått flere medlemmer, flere aktive og flere 
regionlag. - Vi er fornøyde, men hviler ikke. Vi har fortsatt mange potensielle nye medlemmer og aktivister 
der ute, sier Sissel Eidhammer, som er daglig leder i NHFU.



Vi står opp 

for våre med-

funkiser!
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 Likepersonarbeid: 

 Vi står opp for våre medfunkiser 

Kjernen i likepersonarbeidet i NHFU 
er å møte andre i samme situasjon, 
som har opplevd noen av de samme 
utfordringene, sett noen nye muligheter, 
og kjent på noe av det samme – det 
betyr mye for oss alle. I 2017 startet 
NHFU opp sitt eget likepersonarbeid, 
med Henriette Andreassen som leder. 
Nå har NHFU fått utdannet seks 
likepersoner, laget en informasjonsfilm, 
designet nytt materiell og gjennomført 
flere samtalekvelder. Likepersonene er 
også viktige støttepersoner på NHFUs 
kurs og samlinger. 

 Seksualitets, identitets og mangfoldsutvalget: 

 Yes, we love too

NHFU har vist tydelig at funkisungdom er lei av å først og fremst blir identifi-
sert som funksjonshemmede. Funksjonshemmingen er ikke en identitet eller 
merkelapp. Derfor vedtok NHFU å opprette et eget utvalg med fokus på Sek-
sualitet, identitet og mangfold (SIMU), ledet av Ingrid Thunem. Målet er å vise 
at funkiser er mye mer enn bare funksjonshemmede - vi er lesbiske, homofile, 
transkjønnede og kan tilhøre ulike etnisiteter og religioner. Menn, kvinner, 
late, snille, rocka, like og ulike. Gjennom SIMU-utvalget har det blitt skrevet 
innlegg, arrangert samlinger og satt tematikken på dagsorden.



10 bud for å være en 
organisasjon for alle!

Husk: Ingenting om 
oss, uten oss: Snakk 
med aktuelle 

personer/organisasjoner 
og lytt til deres råd.

Ved utarbeidelse 
av illustrasjonsbilder/
brosjyrer/nettsaker – 

ikke vær blendahvite.

Er det noe ved våre 
arrangementer/
væremåte som 

kan være ekskluderen-
de. Eks: Mat, lokaler, tid-
spunkt, sted, språk, 
alkohol, interne holdninger.

Gjenspeiler våre 
debattmøter/
foredragsholdere/

kursarrangører et 
mangfold i befolkningen? 
#allwhitepanel

Vær der folk er – 
Eks: Bibliotek/skoler/
fritidsklubber/

bydelshus/helsestasjon.

Ved nyansettelser – 
tenk mangfold, 
vi skal gjenspeile 
befolkningen.

Bruk tid på nye – bli 
kjent med dem som 
personer og ikke 

representanter for en 
gruppe.

Være synlige: Vi må 
stå på stand, skrive 
leserinnlegg, være 

synlige på aktuelle arenaer.

Ved valg av nye styrer 
og utvalg prioriter 
mangfold, jobb aktivt 

med å oppfordre  personer 
med ulike erfaringer til å 
stille.

Kall en spade en 
for spade – 
ikke bruk 

kronglete organisasjons-
språk.

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

#ikke mitt når det er blenda hvitt

For å skape et mangfoldig samfunn må vi begynne med oss selv.
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Sadia Iqbal fikk OXLO-prisen 
i 2018, for sin innsats for å 
gjøre Oslo mer mangfoldig 
og inkluderende. Foto: 
Handikapnytt 06/18

Minoprosjektet: Ikke mitt når det er blendahvitt

I 2017/2018 gjennomførte NHFU prosjektet Ikke mitt 
når det er blendahvitt: Et prosjekt om å engasjere 
flere med minoritetsbakgrunn til organisasjonslivet, 
støttet av Oslo kommune. Prosjektet er basert på 
anerkjennelsen av at funksjonshemmede er for 
dårlig representert når det gjelder personer med 
minoritetsbakgrunn. Dette er et tap både for oss, i 
den forstand at vi mister viktig kunnskap og erfaringer, 
men også for denne delen av befolkningen som ikke 
får tatt en del i påvirkningsarbeidet og samholdet 
organisasjonslivet innebærer. Med andre ord: Vi trenger 
deres kunnskap, erfaringer og kompetanse. Målet for 
prosjektet var å rekruttere unge funksjonshemmede 
med minoritetsbakgrunn inn i organisasjonen. 
Prosjektet bidro til nye perspektiver i arbeidet om å 
gjøre tradisjonelle organisasjoner mer mangfoldige. 
Prosjektet lyktes med å bygge broer mellom majoriteter 
og minoriteter, bidro til å bryte tabuer og påvirket andre 
organisasjoner og bevegelser til å tenke minoritets- og 
funksjonshemmedes perspektiv når de snakker om 
inkludering, integrering og mangfold. Prosjektet hadde 
stor suksess, og i 2018 mottok Sadia Jabeen Iqbal, 
som var prosjektleder, OXLO-prisen, blant annet for sitt 
arbeid for å gjøre Oslo mer mangfoldig og inkluderende.

Prosjektet samlet en rekke viktige erfaringer: 
mennesker med nedsatt funksjonsevne som har 
en minoritetsbakgrunn mangler kunnskap om sine 
rettigheter, deltar mindre i felleskap som styrker 
kunnskap om rettigheter og muligheter, og har 
mindre innflytelse på samfunnet. Dette skaper 
levekårsutfordringer for den enkelte og er et 
demokratisk problem og en stor likestillingsutfordring. 
Nå har vi søkt, og fått midler til, et nytt prosjekt 
der vi vil bidra til at funksjonshemmede med 
minoritetsbakgrunn får kunnskap om rettighetene 
sine og tilgang til trygge møteplasser, både 
i funksjonshemmedes organisasjoner og i 

minoritetsmiljøene, som gir fellesskap og styrke. Dette 
går rett inn i kjernen av å skape et mer likestilt samfunn 
der langt flere stemmer blir hørt, inkludert, verdsatt 
og tatt på alvor. Sadia vil bli primus motor også i det 
nye mangfoldsprosjektet, denne gangen i Norges 
Handikapforbunds regi, og i samarbeid med NHFU.

OPPDATERT

HANDIKAPNYTT  06/18 25

PRISVINNER: Oslos ordfører Marianne Borgen overrekker OXLO-prisen til Sadia Jabeen Iqbal.  FOTO: IVAR KVISTUM

Et forbilde for Oslo
Som første kvinne med minoritetsbakgrunn og nedsatt funksjonsevne er Sadia Jabeen 
Iqbal tildelt Oslo kommunes OXLO-pris.

Det var en rørt og stolt prisvinner 
som takket for hederen da hun fikk 
prisen  av Oslos ordfører Marianne 
Borgen på Litteratur huset i Oslo fredag 
16.  november.

– Jeg opplever at denne prisen forsikrer 
meg om at Oslo også er min by, sa Sadia 
Jabeen Iqbal.

En by for alle
Prisvinneren bruker engasjementet 
sitt for inkludering på mange arenaer, 
ikke minst i Norges Handikapforbunds 
Ungdom (NHFU). Prosjektet hun har 
drevet for å inkludere flere ungdommer 
med minoritetsbakgrunn og nedsatt 
funksjonsevne i organisasjonens arbeid, 
kan du lese om på de foregående sidene 
i dette bladet.

OXLO-prisen, som er en kortform for 
Oslo Extra Large – En by for alle, er delt 
ut hvert år siden 2004.

Prisen tildeles en organisasjon, 
virksomhet eller enkeltperson som har 
gjort en spesiell innsats i arbeidet med å 
skape en romslig, inkluderende og åpen 
hovedstad for alle; fri for fordommer, 
rasisme og diskriminering.

– Denne prisen betyr enormt mye for 
meg. Jeg håper den fører til at jeg kan 
fortsette med arbeidet mitt, og at den 
vil åpne nye dører. Jeg har nemlig en 
ambisjon om en dag å kunne arbeide 
interna sjonalt, sier Sadia Jabeen Iqbal til 
Handikapnytt.

Klok og sterk
I begrunnelsen for tildelingen har jury-
en vektlagt at «Sadia Jabeen Iqbal er et 
synlig og aktivt forbilde, foruten hennes 
brede engasjement i frivilligheten». Der-
nest fremheves hennes  «oppsøkende 
arbeid i familier med kvinner og unge 
med nedsatt funksjonsevne». 

Ordfører Marianne Borgen var 
 klinkende klar på at det var en svært 
verdig prisvinner som mottok årets 
OXLO-pris.

– Vi trenger slike viktige, kloke og 
sterke talspersoner. I dag skal vi feire 
en brobygger og en viktig rolle modell. 
Sadia Jabeen Iqbal hedres for sitt 
engasjement og innsats for kvinner og 
jenter med funksjonsnedsettelser i Oslo. 
Hun er et aktivt forbilde som løfter fram 
andre, sa Borgen blant annet.

Sadia Jabeen Iqbal er født og oppvokst 
i Oslo. I barndommen ble hun smittet av 
polio under en reise i familiens hjem-
land Pakistan.

  IVAR KVISTUM

På Handikapnytt.no kan du se 
et videointervju med prisvinner 
Sadia Jabeen Iqbal og Oslos 
ordfører Marianne Borgen.
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 Malawi-utveksling: 

 Disability Rights are human rights!

Solidaritet har ingen landegrenser. NHFU har i samarbeid med vår 
søsterorganisasjon FEDOMA i Malawi gjennomført utveksling med 
støtte fra Norec (tidligere Fredskorpset). Norec har ingen andre 
prosjekter hvor utvekslingen skjer mellom unge funksjonshemmede 
fra nord og sør, så dette utvekslingsprosjektet har vært historisk. 
Målet har vært å jobbe mot diskriminering av funksjonshemmede 
i begge landene, med fokus på en skole for alle. Vi lærer av og om 
hverandres rettighetskamp gjennom å bo og jobbe sammen. Nå er 
prosjektet satt midlertidig på vent, i forbindelse med pågående uro 
i FEDOMA.

Nye NHFU-lag i Innlandet og i Øst

Det å få i gang NHFU-lag flere steder i landet har vært 
et viktig satsningsområde i denne perioden, som vi 
har lykkes godt med. 

I Innlandet hadde man ved starten av 2018 kontakt 
med tre-fire ungdommer som var aktive i ulike lokal- 
lag. Da organisasjonskonsulent Jørgen Wien ble 
ansatt, fikk han som en av sine hovedoppgaver an-
svaret for å skape vekst og etablere et ungdomslag 
innen utgangen av 2019. Gjennom målrettet arbeid 
mot unge og jevnlig kontakt med og rekruttering 
av ungdom gjennom sosiale medier, vokste antallet 
ungdom som var interessert. Etter hvert ble startet 
opp månedlige aktiviteter for unge, som pizzakveld, 
bowling, fisketur osv, i tillegg til at ungdommen som 
var i loopen ble invitert til NHFU-arrangementer andre 
steder i landet, som sommerleir og Storbyweekend. 
Sommeren 2018 var plutselig antallet aktiv ungdom 
økt til 10 og 15 medlemmer, og allerede i september 
samme år ble NHFU Innlandet formelt stiftet, på ung-
dommenes eget initiativ. NHFU Innlandet har et styre 
på hele åtte personer, pluss et varamedlem, og var 
raskt i gang med å planlegge og arrangere aktiviteter 
for unge medlemmer i Innlandet. Tidlig i 2019 hadde 
vi et velfungerende og relativt stort ungdomslag med 

deltakere fra både Oppland og Hedmark, som jobber 
aktivt med både sosiale aktiviteter og interessepoli-
tiske saker, og tar enhver utfordring på strak arm. 

Også NHF Øst har de siste to årene investert ekstra 
tid og ressurser i å bygge opp et regionalt ungdoms-
arbeid. NHFU Øst har fått et sterkt og aktivt lokallag 
med et godt sosialt tilbud til sine medlemmer og et 
bredspektret interessepolitisk arbeid. Unge medlem-
mer i NHF/NHFU Øst fremmer funksjonshemmedes 
saker, er komfortable med å bruke media, bygger 
kontaktnett via sosiale medier, jobber på tvers av 
regionene, samarbeider med andre organisasjoner, er 
aktive i bistandsarbeid, har etablert utveksling med 
Malawi, har kort vei fra ide til handling og løfter fram 
vanskelige temaer som trakassering, seksualitet og 
identitet. Det er også løpende og godt samarbeid 
mellom NHFU Øst og regionstyret i NHF Øst. To av 
regionstyremedlemmene er medlem i NHFU Øst, og 
leder i NHFU Øst deltar på alle regionstyremøtene. 
Lokallagene er udelt positive til å løfte fram unge 
funksjonshemmede, og samarbeider gjerne med 
NHFU Øst. 
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DEL 3

DET INTERNASJONALE 
ARBEIDET FOR  
FUNKSJONSHEMMEDES 
MENNESKERETTIGHETER

vi er en del av en 
global Bevegelse!
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Sammen om en ny tid

endre  
holdninger

Vi skal

Ofte er negative holdninger, fordommer og uvitenhet årsak til 
at mennesker diskrimineres, stenges ute og møter hindringer. 
Holdninger endres i møter mellom mennesker og vi skal lage 
møteplasser hvor folk får ny kunnskap, nye tanker og meninger.  
En møteplass kan være skolebesøk, cafedebatt, togtur med 
politikere, kurs, kongress, frokostmøte, fest, festival og mye annet! 
Ta i bruk engasjementet og nettverket. Vi skal også jobbe bevisst 
med våre egne holdninger til hverandre og andre.

Vi skal fronte arbeidet for et mangfoldig samfunn hvor alle er like
stilte og kan delta. Våre erfaringer gjør at vi vet hva som fungerer og 
hva som diskriminerer, derfor skal vi vise vei. Funksjons hemmede 
skal sikres like muligheter gjennom rettigheter, ikke gjennom 
 veldedighet. Å f.eks. gjøre en butikk eller skole tilgjengelig for alle 
handler ikke om å være snill, men om å følge loven. Vi skal gjøre FNs 
konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjons
evne (puh!) (CRPD) kjent og forstått.

Vi skal være tilstede der det fattes beslutninger som får 
konsekvenser for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi skal 
være en synlig og tydelig aktør som bidrar til at lover og rettigheter 
blir gjeldende i folks hverdag. Vi skal være både rådgiver, 
pådriver og vaktbikkje, når det trengs. Vi skal bidra aktivt til gode, 
inkluderende nærmiljøer for alle. Vi skal være tilgjengelige, synlige 
og tilstede med utadrettet arbeid i hele landet. 

Vi skal si i fra når det trengs! Vi skal reagere og være en tydelig 
stemme når noen diskrimineres og må sloss for å få sine rettigheter. 
Vi skal kaste flomlyset på de som diskriminerer, stenger ute og 
ignorerer loven. Vi skal oppfordre til å melde fra om diskriminering 
og urett og være aktive i kampen mot hatkriminalitet og hatprat 
både i den virkelige verden og i sosiale medier. Vi skal bruke egne 
erfaringer og kunnskap for å spre engasjement for våre saker.

Vi skal gjøre det synlig og tydelig hva samfunnet går glipp av når 
mennesker stenges ute. Vi skal ta i bruk aksjonsformer som gir oss 
den oppmerksomheten vi trenger for å få gjennomslag.  Vi skal 
oftere aksjonere samtidig i hele NHFfamilien. Når vi satser på likt 
blir vi så mye synligere. Vi skal prioritere mer utadretta aktiviteter. 
På FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, 3. desember, 
skal vi ha årlige markeringer i hele landet.
 

Mangfold og variasjon er en styrke – både for samfunnet og i vår 
egen organisasjon. De virkelig store gjennomslagene får vi når vi 
står sammen for felles sak, derfor skal invitere med oss flere andre 
organisasjoner og miljøer i arbeidet – og stille opp når andre trenger 
vårt engasjement og vår kunnskap. Alle skal være velkommen 
og finne tilbud hos oss. Vi skal åpne opp NHF-fellesskapet for 
flere og investere tid og krefter i å bygge en sterk VI-kultur i hele 
organisasjonen.

Å satse ungt skal være førende for oss tiden framover. Vi skal 
utforme konkret og helhetlig politikk for ungdom og unge voksne, 
vi skal påvirke morgendagens politikere, journalister, lærere, 
ledere, arkitekter m.fl. Vi skal gi vår egen ungdomsorganisasjon, 
NHFU, støtte og ressurser til å bygge seg opp som en slagkraftig 
organisasjon og vi skal bygge opp et nettverk og tilpasse aktiviteter 
og tilbud til de unge voksne (25 – 45) i NHF. 

For å nå målene våre trenger vi mange skolerte og engasjerte 
mennesker i organisasjonen. Aktive medlemmer, tillitsvalgte, 
ansatte og andre på laget skal få lære å bli gode formidlere i møte 
med ulike målgrupper og gjennom ulike kanaler. Det skal gis 
opplæring i moderne organisasjonsarbeid, mobilisering, aksjons 
og kampanjearbeid og innføring i NHFs historie, ideologi og 
samfunnsoppdrag. Vi skal lære av hverandre og være rause med å 
dele og overføre kunnskap! 

Vi skal være en pådriver for gode, fremtidsrettede løsninger. Vi skal 
utvikle ny politikk og modige forslag til utforming av  morgendagens 
rause og inkluderende samfunn, sammen med  andre ressurs-
personer og miljøer. Vi skal tenke nytt og fritt om hvordan vi 
kan få med oss flere støttespillere, nye former for organisering og 
hvordan vi skal være en organisasjon med plass til alle som stiller seg 
bak vårt samfunns oppdrag og vil være med i arbeidet for mangfold 
og likestilling. 

gÅ FORAN
i likestillings- og
rettighetsARbeidet 

Sammen om en ny tid

Vi skal

VÆRe der  
FOlk eR

Sammen om en ny tid

Vi skal

Si i FRA

Sammen om en ny tid

Vi skal

StÅ  
SAMMeN

Sammen om en ny tid

Vi skal

VÆRe  
SYNlige

Sammen om en ny tid

Vi skal

SAtSe  
Ungt

Sammen om en ny tid

Vi skal

StYRKe  
og StØtte  
HVeRANDre

Sammen om en ny tid

Vi skal

FORnYe Og  
FORAnKRe

Sammen om en ny tid

Vi skal

strategi NHF 
2017 - 2021

Sammen om en ny tid

endre  
holdninger

Vi skal

Ofte er negative holdninger, fordommer og uvitenhet årsak til 
at mennesker diskrimineres, stenges ute og møter hindringer. 
Holdninger endres i møter mellom mennesker og vi skal lage 
møteplasser hvor folk får ny kunnskap, nye tanker og meninger.  
En møteplass kan være skolebesøk, cafedebatt, togtur med 
politikere, kurs, kongress, frokostmøte, fest, festival og mye annet! 
Ta i bruk engasjementet og nettverket. Vi skal også jobbe bevisst 
med våre egne holdninger til hverandre og andre.

Vi skal fronte arbeidet for et mangfoldig samfunn hvor alle er like
stilte og kan delta. Våre erfaringer gjør at vi vet hva som fungerer og 
hva som diskriminerer, derfor skal vi vise vei. Funksjons hemmede 
skal sikres like muligheter gjennom rettigheter, ikke gjennom 
 veldedighet. Å f.eks. gjøre en butikk eller skole tilgjengelig for alle 
handler ikke om å være snill, men om å følge loven. Vi skal gjøre FNs 
konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjons
evne (puh!) (CRPD) kjent og forstått.

Vi skal være tilstede der det fattes beslutninger som får 
konsekvenser for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi skal 
være en synlig og tydelig aktør som bidrar til at lover og rettigheter 
blir gjeldende i folks hverdag. Vi skal være både rådgiver, 
pådriver og vaktbikkje, når det trengs. Vi skal bidra aktivt til gode, 
inkluderende nærmiljøer for alle. Vi skal være tilgjengelige, synlige 
og tilstede med utadrettet arbeid i hele landet. 

Vi skal si i fra når det trengs! Vi skal reagere og være en tydelig 
stemme når noen diskrimineres og må sloss for å få sine rettigheter. 
Vi skal kaste flomlyset på de som diskriminerer, stenger ute og 
ignorerer loven. Vi skal oppfordre til å melde fra om diskriminering 
og urett og være aktive i kampen mot hatkriminalitet og hatprat 
både i den virkelige verden og i sosiale medier. Vi skal bruke egne 
erfaringer og kunnskap for å spre engasjement for våre saker.

Vi skal gjøre det synlig og tydelig hva samfunnet går glipp av når 
mennesker stenges ute. Vi skal ta i bruk aksjonsformer som gir oss 
den oppmerksomheten vi trenger for å få gjennomslag.  Vi skal 
oftere aksjonere samtidig i hele NHFfamilien. Når vi satser på likt 
blir vi så mye synligere. Vi skal prioritere mer utadretta aktiviteter. 
På FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, 3. desember, 
skal vi ha årlige markeringer i hele landet.
 

Mangfold og variasjon er en styrke – både for samfunnet og i vår 
egen organisasjon. De virkelig store gjennomslagene får vi når vi 
står sammen for felles sak, derfor skal invitere med oss flere andre 
organisasjoner og miljøer i arbeidet – og stille opp når andre trenger 
vårt engasjement og vår kunnskap. Alle skal være velkommen 
og finne tilbud hos oss. Vi skal åpne opp NHF-fellesskapet for 
flere og investere tid og krefter i å bygge en sterk VI-kultur i hele 
organisasjonen.

Å satse ungt skal være førende for oss tiden framover. Vi skal 
utforme konkret og helhetlig politikk for ungdom og unge voksne, 
vi skal påvirke morgendagens politikere, journalister, lærere, 
ledere, arkitekter m.fl. Vi skal gi vår egen ungdomsorganisasjon, 
NHFU, støtte og ressurser til å bygge seg opp som en slagkraftig 
organisasjon og vi skal bygge opp et nettverk og tilpasse aktiviteter 
og tilbud til de unge voksne (25 – 45) i NHF. 

For å nå målene våre trenger vi mange skolerte og engasjerte 
mennesker i organisasjonen. Aktive medlemmer, tillitsvalgte, 
ansatte og andre på laget skal få lære å bli gode formidlere i møte 
med ulike målgrupper og gjennom ulike kanaler. Det skal gis 
opplæring i moderne organisasjonsarbeid, mobilisering, aksjons 
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DEL 3 - DET INTERNASJONALE ARBEIDET FOR FUNKSJONSHEMMEDES MENNESKERETTIGHETER

INTERNASJONALT

Diskriminering foregår like mye utenfor Norges grenser som her vi bor og lever. I fattige 
land, der ressursene er knappe og stigmaene flere, er det dessuten enda mer krevende 
å henge etter i velstandsutviklingen. Denne virkeligheten til tross – funksjonshemmede 
blir stadig glemt og utestengt fra utviklingsarbeidet. Mange av bistandsorganisasjonene 
vet ikke hvordan de kan inkludere. Diskriminering foregår like mye utenfor Norges grenser 
som her vi bor og lever. I fattige land, der ressursene er knappe og stigmaene flere, er det 
dessuten enda mer krevende å henge etter i velstandsutviklingen. Denne virkeligheten til 
tross – funksjonshemmede blir stadig glemt og utestengt fra utviklingsarbeidet. Mange 
av bistandsorganisasjonene vet ikke hvordan de kan inkludere. Vi er en del av en 
global bevegelse for funksjonshemmedes menneskerettigheter. Vi bidrar med å påvirke 
bistandspolitikken – både nasjonalt og internasjonalt – og vi bidrar til en samfunnsutvikling 
i fattige land som gjør at funksjonshemmede kan være en naturlig del av samfunnet og 
delta på alle livets områder. Bistandsprosjektene vi er involvert i, foregår i Palestina, Malawi, 
Uganda, Zambia og på Zanzibar. Vi har lenge jobbet med inkluderende utdanning, spare- og 
lånegrupper, lokalbasert rehabilitering og styrking av funksjonshemmedes organisasjoner 
lokalt. Vi bidrar til inkludering i skolen og sørger for at funksjonshemmede får et levebrød. 
Vi jobber for at funksjonshemmede får muligheter til å representere seg selv, gjennom 
dyktige organisasjoner. Nytt er også at vi jobber med katastrofeforebygging og inkludering i 
forbindelse med naturkatastrofer, krig og konflikt. I det internasjonale arbeidet samarbeider vi 
alltid nært med nasjonale myndigheter og funksjonshemmedes organisasjoner, for å sikre at 
prosjektene vi er involvert i er bærekraftige over tid. Denne måten å jobbe med inkluderende 
utvikling på, har vunnet solid anerkjennelse internasjonalt.

Foto: Poul Henning Nielsen
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Viktige gjennomslag for  
inkluderende utvikling internasjonalt

Funksjonshemmedes mennes-
kerettigheter kan bare bli innfridd 
globalt hvis statsmyndigheter og 
organisasjonene som jobber med 
utvikling har fokus på inkludering. 
I denne perioden ser vi at det 
internasjonale fokuset på funk-
sjonshemmedes rettigheter har økt. 
Leave Noone Behind - prinsippet 
knyttet til FNs 17 bærekraftsmål 
som dreier seg om at ingen per-
soner, grupper, regioner eller land 
skal bli hengende etter i utviklin-
gen – har fått fotfeste, noe som er 
helt avgjørende for et felles fokus 
på inkludering. Vi har vært en sterk 
pådriver for dette, som en del av 
Atlas-alliansen, stiftelsen for funk-
sjonshemmedes organisasjoners 
bistandsarbeid, som igjen er en 

del av en internasjonal bevegelse 
for å oppnå global enighet og gjøre 
visjoner til virkelighet i de landene 
vi jobber i. 

Et foreløpig høydepunkt var Global 
Disability Summit i London, i juli 
2018. Denne konferansen samlet 
myndigheter og organisasjoner til 
felles innsats i bistandsarbeidet 
overfor funksjonshemmede. Vår 
egen Marianne Knudsen repre-
senterte Handikapforbundet og 
var den yngste delegaten til stede. 
Norske myndigheter signerte på 
slutterklæringen, med tilslutning 
til bedre inkludering av funksjons-
hemmede i alle deler av alt utvi-
klingsarbeid og å dokumentere 
status gjennom datainnsamling 

og statistikk. Denne erklæringen 
blir en viktig brekkstang videre i 
arbeidet vårt.

UN Flagship report fra 2018 er 
dessuten den første FN-rapporten 
noensinne som kun hadde fokus 
på våre målgrupper. Denne rap-
porten gir et tydelig bilde av funk-
sjonshemmedes situasjon globalt, 
og ha blitt et referansepunkt som 
viser vei framover til hva som må 
gjøres for å nå bærekraftsmålene 
og for å innfri funksjonshemmedes 
menneskerettigheter. NHF har vært 
involvert i denne rapporteringen, 
igjennom International Disability 
and Development Consortium, der 
vi er representert. 
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Et stort skritt  
nærmere inkluderende 

utdanning i Zambia
Foto: Hilary Mainza

I 2011 fikk Zambia et nytt utdanningslovverk med 
fokus på inkludering, som erstattet loven om at barn 
med nedsatt funksjonsevne skulle tilbys spesialun-
dervisning i spesialskole og/eller egne klasserom. 
Men som vi vet – lover endrer ikke automatisk praksis, 
og inkluderende utdanning var lenge kun en visjon. I 
2016 tok Handikapforbundet initiativ til et samarbeid 
med utdanningsmyndighetene i Zambia, med et mål 
om å teste ut en ny og innovativ metode for å reali-
sere visjonen om inkluderende utdanning. Vi baserte 
oss på erfaringene fra nettverket Enabling Education 
Network, som vi er en del av, og som har utviklet et 
eget lærerutdanningsopplegg med fokus på inklude-
ring. Vi fikk prøvd ut metoden i seks pilotskoler sør i 
Zambia, med svært gode resultater. 

Metoden bygger på tanken om at skolen kan ta imot 
og ta vare på alle barn og kan bygge ned alle bar-
rierer, og at alle barn har ulike behov, ikke at noen 
barn har spesielle behov. Vi har fokus på at ansvaret 
for inkludering ligger hos skolen og ikke hos barnet 

– vi skal med andre ord ikke fikse barnet, men endre 
utdanningssystemet. Lærerne får ikke en oppskrift på 

hvordan ulike barn skal inkluderes i skolen, men lærer 
å være aktive problemløsere og reflektere over egen 
praksis. 

En viktig suksessfaktor har vært at inkluderende 
undervisning og praksis er en del av opplæringen på 
alle nivåer, og både lærere og lærerutdanningsper-
sonell har vært aktivt med på å prøve ut og utforme 
utdanningsopplegget. Et kjerneteam av kursholdere 
i inkluderende utdanning bidrar til å rulle ut kurset i 
alle skoler, noe som sikrer bærekraft og kontinuitet. 
Og alle lærerne på skolene får opplæring i inklude-
ring, ikke bare noen – slik sikrer vi at alle tar ansvar. 
Opplæring av rektorer og skoleledelsen har også blitt 
vektlagt for å sikre god forankring og eierskap.

Bare på de seks pilotskolene har 322 barn med 
nedsatt funksjonsevne kommet seg tilbake på skole-
benken. Dette er høye tall, som viser at tilnærmingen 
fungerer og som gir håp om at inkluderende utdan-
ning kan bli en realitet i Zambia.




