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Vi gjør en forskjell - for å skape likeverd og likestilling
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REDAKTØR
Soraya Baker
organisasjonskonsulent

I denne utgaven av Nytt fra Nord setter 
vi et ekstra fokus på kommunevalget 
2019. I over et år nå har vi hatt en egen 
prosjektgruppe som har jobbet med 
hvordan vi som organisasjonen kan stå 
sammen og fremme NHF sine interesser 
frem mot valget. BPA og Skole er på 
dagsorden i valgkampen og ordtaket er:

«Ikke stem Inn  
de som stenger andre ute!». 

Ida skriver mer om dette på side 14. 
I tillegg har vi inkludert et flott debatt- 
innlegg av Marianne Knudsen, 
opprinnelig publisert i Aftenposten. Dette 
tar for seg den usynlige diskrimineringen 
som foregår i samfunnet og hvordan man 
skal skape seg selv i en verden der folk 
allerede har et bilde av den du er. 

Vi har også med en artikkel om 
FN-komiteen sin vurdering av 
norske myndigheters arbeid rundt 
funksjonshemmedes menneskerettigheter 
i etterkant av høringen de holdt nå i 
mars i Genève. Kommunal ulikhet, 
svakt diskrimineringslovverk og en 
omtale av funksjonshemmede preget av 
sykdoms- og pasientperspektiver, er blant 
bekymringene fra FN-komitéen. 

Utover dette vil jeg også informere om 
at dette er mitt aller siste Nytt fra Nord 
blad. Jeg går i juni ut i foreldrepermisjon 
og flytter samtidig sørover for å 
komme nærmere familie og venner. 

Det har vært to flotte år som konsulent 
for region Nord. Det har bydd på 
spennende utfordringer, mange nye flotte 
bekjentskaper og et tonn med gode og 
verdifulle erfaringer å ta med seg videre. 
Jeg håper ikke dette blir det siste jeg hører 
og ser fra verken NHF eller regionen. 

I tillegg kan vi nå informere om at det på 
regionårsmøte ble bestemt at bladet blir 
lagt ned, men det vil ikke skje før 2020. 
Dette bladet er derfor det nest siste bladet 
som blir gitt ut. Det har vært en kul 
oppgave å få lov til å produsere det bladet, 
og jeg håper dere som leser det fortsetter 
å holde dere oppdatert på andre kanaler 
når regionen nå går over til å bruke mer 
facebook, instagram og hjemmeside i 
løpet av året. 

Ellers vil jeg gjerne takke for meg, og 
ønske dere alle en riktig fin sommer! 

- Soraya

Nytt fra Nord

Tidsskrift for Norges 
Handikapforbund  
Nord-Norge
17. årgang Nr. 2 – 2019

Adresse:
Stakkevollvegen 55,
9010 Tromsø  
Tlf 77 67 20 30  
nhf.nordnorge@nhf.no
nordnorge.nhf.no 

Ansvarlig redaktør:
Barbro Holmstad
batholms@online.no 

Redaktør:
Soraya Baker
Soraya.Baker@nhf.no

Regionkontorleder:
Kirsti Elise Fosshaug 
Kirsti.Fosshaug@nhf.no

Redaksjonen avsluttet: 
22. mai 2019

Manusfrist:
Frist for stoff til neste  
utgave er 04. oktober 2019

Layout:  
Steinar Zahl
studiozate.com

Annonser:  
Bell Media AS
Tlf. 32 20 56 00 
Faks 32 20 56 99

Trykk:
Forretningstrykk AS

ISSN:  
2464-3874 (trykt utgave)

Forsidefoto:  
Wittusen og Jensen 

Alle illustrasjonsbilder:
unsplash.com  
og colourbox.com



3

LEDER
Barbro Holmstad

regionleder

Ikke stem Inn  
de som stenger andre ute!

Dette er NHF’s slagord for kommunevalget 2019. Og nå 
mener jeg ikke å påvirke deg i hva du skal stemme – vi har 
fritt valg, og NHF er en upolitisk organisasjon. Men NHF 
har hatt en prosjektgruppe som har jobbet frem materiell 
vi alle kan bruke mot egne fylkespolitikere og lokalpoliti-
kere i forkant av kommunevalget. Materiellet består av fly-
ers, instagram materiell, facebook materiell, leserinnlegg 
og innspill til partiprogram. Målet er at vi sammen – du, 
jeg, de andre i lokallaget ditt, landsforeningen din, alle vi 
i NHF Nord-Norge, ja hele NHF – kan bidra til å påvirke 
våre politikere. Vi skal jobbe for at politikere i ulike 
kommuner skal innfri funksjonshemmedes rettigheter, og 
dermed skape et lokalsamfunn der funksjonshemmede 
kan bidra med sine ressurser. 

Vet for eksempel dine lokalpolitikere at 80 % av skolene i 
Norge har svært mangelfunn tilgjengelighet? Hvordan står 
det til i din kommune? Bryr lokalpolitikerne i din kom-
mune seg om hvor tilgjengelig lokalskolen er, eller ikke 
er? Er valglokalene i din kommune tilgjengelig, eller er 
det lagt opp til mulighet til å stemme på en annen måte? 
Vet dine lokalpolitikere hvordan Brukerstyrt Personlig 
Assistent praktiseres i din kommune? Undersøkelser NHF 
gjorde i 2017 viser at 36% ikke har nok assistansetimer 
til å dekke behovet sitt. 70 % (!) må nedprioritere sosialt 
liv og fritid, og 30% må nedprioritere grunnleggende 
behov som dusjing og tannpuss. Vi i NHF er de som kan 
påvirke våre kommuner til å endre disse tallene. Hvis vi 
massivt og samtidig påvirker på Facebook, på instagram, 
med leserinnlegg, i samtaler med politikere – da vises og 
høres vi. Og, folkens: tidenes klisje kanskje, men allikevel 
så sant: «Ord er makt». Og vi vet at ord kan krenke og 
svakeliggjøre. Jeg får frysninger når det brukes uttalelser 
som «lenket til rullestol». Du har kanskje fått med deg at 

FN kritiserte måten funksjonshemmede blir behandlet på 
her i Norge? Kritikken gikk blant annet ut på at politiske 
tiltak fortsatt bygger på en holdning om at funksjonshem-
mede er pasienter og brukere – ikke likestilte borgere med 
et fullstendig sett av rettigheter og plikter. Ved å betegne 
funksjonshemmede som «verdige trengende», som 
«pasienter» og «brukere» degraderes funksjonshemmede 
til en gruppe med lavere status. Som sagt, ord ER makt.  

Så nå er det på tide at VI bretter opp armene, og påvirker. 
Og ved valg er muligheten til å påvirke stor! Sammen kan 
vi påvirke politikere til å forstå at funksjonshemmede er 
likestilte borgere som kan og vil bidra. Som har rett til å 
slippe inn. 

-Men først er det sommerferie, nyt den, og la oss håpe vi 
blir beriket med noen vakre sommerdager her i nord. Og 
du? GODT VALG, når den tid kommer! 
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Nye lokaler: Regionskontoret har 
byttet kontorlokaler. Nå befinner vi oss 
på Trofi Teknopark. Vår nye adresse er: 
Stakkevollvegen 55, 9010 Tromsø. Vi har 
samlokalisert oss med FFO.



Bygdøy allé 23  •  0262 Oslo  •  Tlf. 45 22 22 88  •  E-post: hav@havas.no  •  www.havas.no      

ER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) 
INTERESSANT FOR DEG?

Ta kontakt med en av HAV´s rådgivere i dag!

HAV BPA
Vi vil gi den enkelte tjenestemottaker en god og meningsfull hverdag. Alt vårt 
arbeid er basert på vår visjon om å skape en lettere hverdag med BPA. Vi legger 
stor vekt på at den enkelte tjenestemottaker selv bestemmer hvordan dagen 
skal være. Vi vet verdien av gode relasjoner til tjenestemottaker, ansatte og 
oppdragsgiver, som totalt sett gir deg ett bedre tilbud.

HAV AKTIV
Hav Aktiv er for deg som ønsker å være mer i aktivitet. Alt fra sit-ski, ski pigging, 
basket, sykling etc. Vi gir veiledning ift. til aktivitet og opplæring.

HAV FUNKSJONSASSISTANSE
Ordningen med funksjonsassistent er et nytt brukerstyrt virkemiddel for 
funksjonshemmede arbeidstakere. Nødvendig assistanse skal sørge for at 
du kan få eller beholde ordinært arbeid.

Se verden og bli sett med Atto!

atto

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

OPPOGFRAM

Atto er en 3hjuls scooter med unike egenskaper. Atto fremstår i full størrelse som en robust 
og stilren scooter. Produktet kan enkelt legges sammen. Det gjør at man trenger minimal 
lagringsplass for å oppbevare produktet. I tillegg kan Atto deles i 2 slik at den enkelt og 
på en energibesparende måte kan fraktes.

Produktet har flere detaljer det er verdt å merke seg. Armlenene kan enkelt slås inn og 
skjules hvis det ikke er behov for disse. Atto leveres med USB ladeutgang og du kan enkelt 
justere høyde på sete etter dine behov. 

Den perfekte scooteren på 
ferie, shopping eller andre tur- 
aktiviteter. Kom deg ut med  

ATTO og nyt dagene. 

ATTO 
by Movinglife

En ny patentert løftestol som er 
en rask, sikker og mobil løsning når 
en person har falt og trenger hjelp 

til å komme seg opp igjen. 

RAIZER 
by Liftup

GATSBY 
by Vintage mobility

Scooter med personlig preg og 
egen sjarmerende stil, Sveitsisk 

kvalitet som går inntil 5 mil, 
 toppfart er 9,9 km.

HØR MED OSS OM FORDELSAVTALER 
OG SERVICE-AVTALER

Bygdøy allé 23 • 0262 Oslo • Tlf. 45 21 21 52 • E-post: post@dinehjelpemidler.no • www.dinehjelpemidler.no

- annonser
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ET UNIKT 
KOLLEKTIVTILBUD!

Snelandia Flexx er en bestillingstransport,
og du betaler ikke noe mer enn du ville gjort på bussen.

Snelandia Flexx er for alle, og du kan få hjelp av sjåføren til
av- og påstigning om du behøver det.

Snelandia Flexx stopper bare der reisende skal hentes eller leveres.

Tlf. 177 | WWW.flexx.no 
BESTILL PÅ:

6
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Bedre tilgjengelighet i EU
POLITIKK

I mars ble den europeiske loven om tilgjengelighet vedtatt i Europa-parlamentet, 
med  613 stemmer for, 23 imot og 36 hverken for eller imot. Loven har som formål 
å gjøre dagliglivet lettere for funksjonshemmede og eldre, samtidig som den åpner 
for mer innovasjon på området, melder Europa-parlamentet på sine nettsider. De 
nye direktivene fastsetter at en rekke produkter og tjenesteytelser skal gjøres mer 
tilgengelige, som for eksempel billett- og innsjekkingsterminaler, smarttelefoner 
og datautstyr, banktjenester, e-handel, e-bøker og banktjenester, for å nevne noe. 
Morten Løkkegaard, som styrer denne lovgivningen uttaler følgende: 

- Disse lenge ventede regler vil gjøre en stor forskjell, ikke kun for millioner av 
borgere med funksjonsnedsettelser men også for de eldre.

Forslaget til direktiv skal nå formelt godkjennes av Rådet og offentliggjøres i Den 
Europeiske Unions Tidende. Medlemsstatene vil deretter ha tre år til å innføre de 
nye bestemmelsene i sin nasjonale lovgivning og seks år til å implementere dem. 

Lars Monsen tildelt 
Marteprisen

Lars Monsen som har kombinert 
sin friluftsengasjement med 
programlederrollen får prisen basert på 
sin innsats for TV-serien «Ingen Grenser». 
Prisen ble utdelt på verdensdagen for 
Downs syndrom torsdag 21. mars. Prisen 
deles ut til personer som har bidratt 
positivt til holdningsskapende arbeid for 
mennesker med Downs syndrom, som 
synliggjør mangfold og viser hva som er 
mulig for alle.  
Les mer på Handikapnytt.no

NASJONALT

100 millioner til 
funksjonshemmede i 
utviklingsland 
POLITIKK

I en pressemelding uttaler utviklings-
minister Dag-Inge Ulstein at det finnes 
hele 800 millioner mennesker med 
nedsatt funksjonsevne i utviklingsland, 
disse rammes av negative holdninger, 
stigmatisering, diskriminering og 
manglende tilgang til utdanning, 
helsetjenester og begrenset fysisk tilgang. 
Han er nå glad for at Norge skal få til et 
skikkelig løft for denne utsatte gruppen. I 
følge Handikapnytt skal satsningen være i 
tråd med Agenda 2030, bærekraftmålene 
og det viktige prinsippet om at ingen skal 
utelates. 
Les mer på Handikapnytt.no
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Ny rapport viser at tallet på unge uføre er mer enn fordoblet siden årtusenskiftet 

I rapporten «Hvem er de unge uføre» skrevet på oppdrag fra Stiftelsen Rettferd for taperne, tankesmia Skaperkradt og 
Nordre Land kommune, og finansiert av NAV kommer denne økningen frem. Forsker Tonje Fyhn påpeker at tallet på unge 
uføre likevel er lavt. Unge mellom 18 og 29 år utgjør bare 5,3 prosent, men det er viktig med en debatt om unge uføre uten 
stigmatisering. Økningen har vært særlig stor for aldersgruppen 18-19 år. De viktigste medisinske årsakene til uføretrygd 
blant disse er psykisk utviklingshemming, medfødte misdannelser og kromosomavvik. Økt overlevelse blant barn med 
disse sykdommene har blitt trukket frem som en forklaring. Videre forklarer hun at et av formålene med den nye rapporten 
er å bidra til å bringe mer kunnskap inn i debatten om unge uføre. Et av poengene som trekkes frem på bakgrunn av 
denne rapporten er at det bør legges penger i å styrke den individuelle oppfølgingen av unge som står i fare for å ende på 
uføretrygd. 

Les mer på Velferd.no

FORSKNING

Trine Skei Grande strøk til sin første eksamen 
NASJONALT

Årlig får Stortinget en likestillingspolitisk redegjørelse fra den aktuelle 
statsråden som er ansvarlig for politikken på dette området. I år var det Trine 
Skei Grande som ga denne redegjørelsen. Denne handlet i stor grad om 
kjønnsmessig likestilling: «Jeg mener det er all grunn til å være fornøyd med 
innsatsen på likestillingsfeltet. Gjennomgangen viser en god utvikling for 
likestillingen mellom kvinner og menn». 

Grande har gitt uttrykk for at hun skal sette fokus på å styrke 
funksjonshemmedes rettigheter og at likestilling handler om mer enn kjønn, 
derfor ble vår egen generalsekretær, Sunniva Ørstavik, svært skuffet da 
hun hørte redegjørelsen, og konkluderer med at Grande strøk til sin første 
eksamen! Grande avviser kritikken til Handikapnytt, og mener redegjørelsen 
har sitt hovedfokus på likestilling mellom menn og kvinner på bestilling fra 
Stortinget selv. Sunniva selv sier at «det er slik det bruker å være. Så det er 
nettopp fordi Venstre-lederen hadde sendt så tydelige signaler om en bredere 
tilnærming at hun blir skuffet». 

Les mer på Handikapnytt.no 
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Skal kåre Tromsø sitt verste og beste bygg 
LOKALT

For å sette utfordringene unge personer med nedsatt funksjonsevne møter tilknyttet tilgjengeligheten i 
Tromsø sentrum, sitte flere av våre egne NHFUere nå i en jury som skal kåre Tromsø sitt verste og best 
tilgjengelige bygg. Disse er Linn Marie Talsethagen, Regine Elvevold og Mathias Halvorsen. Det er leder 
i Tromsø Unge Høyre, Hedda Ottarsen Nøstvik, som har satt i gang dette initiativet som er inspirert av 
«verstingprisen» Gullbarbie, som er Redd Barna sin ungdomsorganisasjon, PRESS, sin pris til den reklame- og 
medieaktøren som er best på å få ungdom til å føle seg verst. Juryleder Nøstvik uttaler til iTromsø at formålet 
er å få opprettet en pris som vil «øke oppmerksomheten rundt temaet, og få frem viktigheten av universell 
utforming». 

Norge må gå i bresjen for gratis kvalitetsutdanning 
UTVIKLING

I går gjennomgår FNs medlemsland stauts på seks av FNs 17 
bærekraftsmål, blant annet mål 4: «Sikre inkluderende, rettferdig og 
god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle». 
Her har Forum for utvikling og miljø gitt innspill på hvordan Norge 
kan gjøre mest mulig ut av sin lederrolle innen global utdanning. 
I følge forumet er verden i en læringskrise, noe som betyr at 
verdenssamfunnet må trappe opp sin innsats. 9. mars lanserte forumet 
policy-briefen «God utvikling krever god utdanning». 

Briefen er den første i en serie på seks innspill til bærekraftsmålene 
som skal gjennomgås under årets høynivåmøte i FN om 
bærekraftsmålene (HLPF). Hovedbudskapet er at Norge må 
legge vekt på en helhetlig og koordinert innsats for å nå de mest 
marginaliserte, arbeide for rettferdige skattesystemer og gi økt 
bistand til utdanning. Policy-briefen er et samarbeidsprosjekt mellom 
medlemsorganisasjoner i Forum for utvikling og miljø og Global 
Campaign for Education (GCE)».

Les mer på Forumfor.no
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Storeslem i para-VM

Vilde Nilsen avsluttet para-VM i Prince George i Canada i februar med å ta sin 4. gullmedalje. Denne gangen 
var hun raskest på langdistansen. Dermed gjorde hun rent bord i para-VM. Tidligere i VM har hun vunnet 
sprint, mellomdistanse og stafett. Nilsen tok også en bronse i para-VM i skiskyting som ble arrangert samme 
sted. Birgit Skarstein og Erik Bye (med pilot Arvid Nelson) avsluttet med bronse i para-VM i langrenn. 
Norge endte opp med 6 individuelle medaljer i langrenn (3 gull, 3 bronse) og 2 individuelle medaljer i 
skiskyting (2 bronse) under para-VM. I tillegg ble det gull i langrenn stafett.

LOKALT

Kilde: Paraidrett- idrett for funksjonshemmede Foto: Anne Ragnhild Kroken, Skiforbundet

Helårig satsing på kunst

Festspillene i Nord-Norge vil gjøre NUK, Ny 
Ung Kunst, til et nasjonalt kompetansesenter med 
virksomhet hele året. Et forskningsprogram skal 
utvikle kunstdeltakelsen blant unge og funksjons-
hemmede. Det sier leder for NUK, Sølvi Katrine 
Andersen til NRK Troms. UiT Norges arktiske 
universitet, Kulturdepartementet og Festspillene i 
Nord-Norge skal samarbeide om dette.

LOKALT

Riksrevisjonen kritiserer bistandsrapportering 
FORSKNING

7. mai leverte riksrevisjonen en undersøkelse av informasjon om resultater av 
bistand til utdanning, her kommer det blant annet frem at Utenriksdepartementet 
(UD) og Norad ikke har nok kunnskap om resultatene av bistandsmidler som 
går til utdanning av funksjonshemmede barn: «Det finnes ikke nok relevant og 
pålitelig informasjon om resultatene». «Barn med nedsatt funksjonsevne er en viktig 
målgruppe for norsk bistand, men få prosjekter kan rapportere om antall barn som 
har fått slik støtte. Det er kritikkverdig at en politisk vedtatt prioritering ikke er fulgt 
opp bedre», uttaler riksrevisor Per-Kristian Foss. Les mer på Handikapnytt.no
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Etterlyser utvalg
POLITIKK

Pasient- og brukerombud Anne-Lise Kristensen i Oslo og Akershus tar 
til orde for å nedsette et utvalg som kan evaluere Pasientrettighetsloven, 
melder Dagens Medisin. I løpet av de nær 20 årene loven har eksistert (den 
ble vedtatt i 1999 og innført i 2001) er det i Lovdata blitt registrert totalt 
61 endringer siden loven kom! Målet med loven er å sikre «lik tilgang på 
tjenester av god kvalitet» i helsetjenesten. – Målet med pasientrettigheter 
må være at de blir brukt – og at de er fornuftige. Nå etablerer vi stadig nye 
rettigheter som i for liten grad blir brukt. Da tenker jeg at vi må ta et skritt 
tilbake og se på helheten, sier Kristensen til Dagens Medisin. Hun mener 
man må se nærmere på om rettighetene fungerer i praksis, og at det bør 
settes ned et utvalg som kan vurdere hva man kan gjøre for å samordne og 
sikre etterlevelse av rettighetene.

KURS & KONFERANSE

Kom sammen med dine kolleger 
og bli inspirert i et miljø med 
topp moderne møterom, med
kapasitet fra 10 - 900 pers.

i MEYERGÅRDEN SPEKTRUM

75 13 40 00 - meyergarden.no

Kjøperglede i over 100 butikker

Plassen 1, 8006 Bodø  •  Tlf : 07550

Garnveien 38, 8006 Bodø
Tlf. 5 56 24 80 / 957 48 383



Sentrumsveien 65
8540 Ballangen

Tlf: 47 47 81 81
www.ballangen-energi.no

Har du psykiske eller fysiske utfordringer?

Trenger du ekstra oppfølging for å fullføre en 
videregående opplæring?

Vi gir elever fra hele Norge en unik mulighet 
i et trygt miljø.

Vi hjelper deg å lykkes!

www.krokeide.vgs.no      

 ✓ Elektrofag  ✓ Påbygg til generell studiekompetanse
   ✓ Service og samferdsel  ✓ IKT-servicefag

	  

07550	  
Maxi Taxi tilpasset rullestol

12
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Temamøter med ungdomspolitikere 
LOKALT

NHFU Nord-Norge har begynt å arrangere temakvelder 
med ungdomspolitikere, og første temakveld ble et 
uformelt møte for å bli bedre kjent med både partiene 
og de lokale representantene, samt gi de muligheten til å 
høre mer om NHFU. NHFU kjørte en ganske uformell 
struktur på møtet, hvor de delte en del egne erfaringer 
og ga møtet et litt personlig preg. Dette førte til gode 
diskusjoner og erfaringsutveksling fra alle kanter som 
gikk både på person og parti. NHFU erfarte at dette 
fungerte veldig bra, og tenker at denne typen møter vil 
gjøre påvirkningsarbeidet lettere, særlig frem mot høsten 
og kommunevalget:). Hvis det skulle være interessant 
for andre lokallag å gjøre noe lignende må dere gjerne 
ta kontakt med leder for NHFU NN, Linn Marie 
Talsethagen, for info om hvordan de gikk frem. 

Amir ble spyttet på 
NASJONALT

I mars startet politiets hatkrimgruppe en etterforskning 
etter at Amir Hashani (28), et aktivt medlem i vår egen 
ungdomsorganisasjon, anmeldte trakassering på gaten. 
På tur hjem fra å ha besøkt familien sin i Stavanger 
opplevde han at en fremmed mann ropte hatefulle 
ytringer mot han: «Du må du. Du kan ikke leve som 
handikappet». Dette varte i flere minutter. Han ble 
også spyttet på. Nå kjenner han på frykt for å gå alene. 
Norges Handikapforbund har reagert sterkt på hendelsen 
og støttet Amir. Vår egen generalsekretær Sunniva 
Ørstavik har blant annet uttalt at dette er en tragedie 
både for Amir og oss som samfunn. «Folk utsettes for 
denne typen hets, trakassering og hatkriminalitet. Det er 
urovekkende, og vi vet at det ikke er et engangstilfelle… 
vi ser at hatkriminaliteten øker i samfunnet vårt. Det er 
et uttrykk for et samfunn som i mindre grad aksepterer, 
respekterer og verdsetter det store mangfoldet. Hatefulle 
ytringer får alt for lite oppmerksomhet» Kultur- og 
likestillingsminister Trine Skei Grande har uttalt til NRK 
at det er bra politiet tar dette på alvor, og at vi alle må 
jobbe for å skape et samfunn som skal likebehandle alle. 
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Ny rapport viser at tallet på unge uføre er 
mer enn fordoblet siden årtusenskiftet 

I rapporten «Hvem er de unge uføre» skrevet på oppdrag 
fra Stiftelsen Rettferd for taperne, tankesmia Skaperkradt og 
Nordre Land kommune, og finansiert av NAV kommer denne 
økningen frem. Forsker Tonje Fyhn påpeker at tallet på unge 
uføre likevel er lavt. Unge mellom 18 og 29 år utgjør bare 5,3 
prosent, men det er viktig med en debatt om unge uføre uten 
stigmatisering. Økningen har vært særlig stor for aldersgruppen 
18-19 år. De viktigste medisinske årsakene til uføretrygd blant 
disse er psykisk utviklingshemming, medfødte misdannelser 
og kromosomavvik. Økt overlevelse blant barn med disse 
sykdommene har blitt trukket frem som en forklaring. Videre 
forklarer hun at et av formålene med den nye rapporten er å 
bidra til å bringe mer kunnskap inn i debatten om unge uføre. 
Et av poengene som trekkes frem på bakgrunn av denne 
rapporten er at det bør legges penger i å styrke den individuelle 
oppfølgingen av unge som står i fare for å ende på uføretrygd. 
Les mer på Velferd.no

FORSKNING

Pleiepengeseier!

Regjeringens omstridte endringer i pleiepengeordningen blir 
reversert, inkludert graderingsreglene, som har fått dramatiske 
konsekvenser for foreldre med alvorlig langtidssyke barn, 
melder Handikapnytt.

– Disse foreldrene er helter som ivaretar ungene sine og 
som bruker ekstremt mye krefter på å ha nattevåk eller være i 
beredskap. De skal slippe å kjenne på en økonomisk bekymring, 
som at de blir trukket i lønna fordi de burde vært i jobb de 
timene ungene er i barnehage, mens de egentlig er i beredskap. 
Det skal være 100 prosent lønn, uten tidsbegrensning, 
sier fungerende KrF-leder Olaug Bollestad til Dagbladet. 
Endringene skal tre i kraft allerede 1. juli i år.

POLITIKK
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Valg 2019

Ikke stem Inn de som 
stenger andre ute

Oppfordringen fra NHFs gruppe for Valg 2019 er krystallklar: La oss 
sammen jobbe for å sette skole og BPA på dagsorden i valgkampen.

Tekst: Ida C. Freng Foto/illustrasjoner: Valggruppa

Valggruppen startet året med å reise rundt til 4 ulike 
byer; første stopp var Stavanger, deretter Tromsø, 
Trondheim og Oslo. Målet var å høre hva grasrota 
tenker og trenger for å være med å være synlig og få 
gjennomslag for våre to saker, skole og BPA.

Rundreisen og innspillene skal resultere i en mappe på 
Onedrive som heter VALG 2019. Her vil man finne:
•	 Budskapene våre i forhold til skole og BPA.
•	 Hva NHF mener om skole og BPA.
•	 Argumenter som du kan bruke i møte  
med politikerne.
•	 Facebook-materiell.
•	 Flyers.
•	 Videoer.
•	 Oppskrifter på hvordan arrangere ett  
møte/debatt med en politiker.
•	 Tips til aktiviteter som du kan gjennomføre.
•	 Brev til valgkomiteen om valglokalet  
i kommunen.
•	 Samt mye mer.

Linken til denne mappen blir sendt ut til hele 
organisasjonen, slik at ALLE kan gå inn og hente de 
virkemidlene en trenger foran kommunevalget. Mappen 
som heter Valg 2019 vil også bli oppdatert jevnlig 

med nytt materiell som blir jobbet med, og dette skjer 
automatisk uten at du trenger å få tilsendt en ny link.

Temaene skole og BPA er valgt fordi dette er blant de 
av våre saker som lokalpolitikerne har stor innflytelse 
på, og årets valg er som kjent kommunestyre- og 
fylkestingsvalg. NHF har lansert to krav om BPA: 
•	  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.
•	 På skolefeltet har vi også to 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.

Det er på tide å stå samme, være der folk være, være 
synlige og SI IFRA!

- Dette blir så gøy! Og vi håper at vi får se ett felles trykk 
i hele organisasjonen foran kommunevalget 9.september, 
sier prosjektleder Nelly Torvik.
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Valg 2019

Informere: Guri Henriksen 
holder innlegg i Trøndelag.

Materiell: Denne og mye annet stilig 
materiell vil du finne i OneDrive.
mappen som det sendes ut link til.

Turne: Guri Henriksen (f.v), Alejandro 
DeCap, Nelly Torvik og Jørgen Foss fra 
Valg 2019-gruppa har reist land og strand 
rundt.



KURS & KONFERANSE

Kom sammen med dine kolleger 
og bli inspirert i et miljø med 
topp moderne møterom, med
kapasitet fra 10 - 900 pers.

i MEYERGÅRDEN SPEKTRUM

75 13 40 00 - meyergarden.no

Kjøperglede i over 100 butikker

Plassen 1, 8006 Bodø  •  Tlf : 07550

Garnveien 38, 8006 Bodø
Tlf. 5 56 24 80 / 957 48 383

B O D Ø

R A N A

Nesna Kolonial AS
Postboks 4781, Vika, 8700 Nesna, tlf. 75 05 61 81

N E S N A

V Å G A N

Avd. Svolvær - Tlf. 04800

www.vefsn.kommune.no

V E F S N

S O R T L A N D

A S T A D H A U G

Dronningensgt. 18, 8006 Bodø
Tlf. 901 02 333 • www.corponor.no

Finnmark, Troms og 
Nordland: 918 80 332

Rullestoler av høy kvalitet til barn og voksne! 

Puma 40 - ute og inne!
www.sunrisemedical.no

Profil_60x25_2019.indd   1 26.02.2019   10:45:22

Helgelandsbase AS
8805 Sandnessjøen
Tlf :  75 07 03 30 
www.helgelandsbase.no

Torggt. 21, Sortland  •  Tlf. 76 12 21 62

www.bkbyggmester.no

S A L T D A L

Lagervegen 7 , 8250 Rognan
Tlf : 75691911 / 40401934 

www.polarisrognan.com

N A R V I K

8530 Bjerkvik • Tlf. 76 97 72 00
www.thuneas.no

En god bokommune for alle
www.bardu.kommune.no

postmottak.bardu.kommune.no

Jensen 
Elsktriske 

TLF: 
77751950

T R O M S Ø

Solstrandvegen, 9020 Tromsdalen
Telefon 912 47 250

T R O M S Ø

LEDENDE PÅ AVFALL I NORD

Din støttespiller

H A R S T A D

Eiksenteret Målselv
9325 Bardufoss, Tlf. 77 83 40 50

Aslak Jensen
9014 Tromsø, Tlf. 77 63 06 91

M Å L S E L V

Cool Trans AS
Tlf: 488 6800

Vikvegen 1, 9023 Krokelvdalen
Tlf. 77 67 94 94 | 909 109 30
Skattørvn. 40, 9018 Tromsø

Vi er din komplette billeverandør!
Nybil - Bruktbil - Verksted - Biltilbehør

Sulland Tromsø - Alkevegen 12 - Tlf: 77 60 99 00

Volkswagen - Audi - ŠKODA

Vi er din komplette billeverandør!
Nybil - Bruktbil - Verksted - Biltilbehør

Sulland Tromsø - Alkevegen 12 - Tlf: 77 60 99 00

Volkswagen - Audi - ŠKODA

Vi er din komplette billeverandør!
Nybil - Bruktbil - Verksted - Biltilbehør

Sulland Tromsø - Alkevegen 12 - Tlf: 77 60 99 00

Volkswagen - Audi - ŠKODA

N O R D R E I S A

T R O M S Ø

Mobil 91 60 58 64,   e-post: odd-holm@online.no

Holm`s NDT-Inspeksjon AS
UTFØRER:
• Sakkyndig kontroll Løfteutstyr
• Sertifisering av sveisere og loddere
• NDT- kontroll  VT, RK,UT,MT,PT

BYGGMESTER
Åge Eilertsen AS

Audun Raudesgt. 23, 9405 Harstad
Tlf. 916 97 356

B A R D U

KURS & KONFERANSE

Kom sammen med dine kolleger 
og bli inspirert i et miljø med 
topp moderne møterom, med
kapasitet fra 10 - 900 pers.

i MEYERGÅRDEN SPEKTRUM

75 13 40 00 - meyergarden.no

Kjøperglede i over 100 butikker

Plassen 1, 8006 Bodø  •  Tlf : 07550

Garnveien 38, 8006 Bodø
Tlf. 5 56 24 80 / 957 48 383
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Får du med deg 
det som skjer? 

Norges Handikapforbund Nord-Norge har en hjemmeside og en aktiv facebook-side. 
Følg oss gjerne der for å hele tiden være oppdatert på hva som skjer og hva vi jobber 
med. VI har blant annet en felles kalender og et årshjul på regionens hjemmeside. Her 
vil det være mulig for alle lokallagene å sende inn informasjon om sine arrangementer 
for å få de publisert i kalenderen. Vi har også fått en ny fane på hjemmesiden som 
heter «For tillitsvalgte». Her kan du som tillitsvalgt finne nyttig informasjon til arbeid i 
lokallag og regionen. 

•	 nordnorge.nhf.no

•	 www.facebook.com/nhfnordnorge

Vi vil høre fra deg! 
Nytt fra Nord lages for våre medlemmer og vi er avhengig av innspill fra dere for å 
kunne levere. Har du et tema du ønsker å skrive om? En lokal aktivitet du vil fortelle 
om? Et bilde du vil dele? 
•	 Send inn oversikt over møtene deres i lokallaget. 
•	 Frist for innsending til neste nummer er: 10. mai 2019 
•	 Bidrag kan sendes til: Kirsti Elise Fosshaug -> kirsti.fosshaug@nhf.no

Ønsker du å motta Nytt fra Nord elektronisk? 
Nytt fra Nord er regionens medlemsblad som sendes ut til alle medlemmer av NHF 
Nord-Norge. Vi ønsker nå å tilby våre medlemmer å få bladet tilsendt elektronisk i 
stedet for i posten. De som fremdeles ønsker det tilsendt i posten skal selvfølgelig få det

Ønsker du å motta bladet elektronisk kan du gi beskjed ved å sende epost til  
Kirsti Elise Fosshaug -> kirsti.fosshaug@nhf.no

Vipps 
NHF Nord-Norge har Vipps! Har du et engasjement for BPA, universell utforming eller 
vår nye strategi (#sammenomennytid). Alle økonomiske bidrag gjør at vi kan jobbe mer 
målrettet med Handikapforbundets samfunnsoppdrag. Vårt vippsnummer er: 532418. 
Vi setter stor pris på alle bidrag! 
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Tekst: Marianne Knudsen - Opprinnelig publisert i Aftenposten Debatt.

Ser du den usynlige  
diskrimineringen?

Jeg var redd for å bli en mislykket og trist historie. 
Det er en vond følelse å bære på.

Jeg var på ingen måte ensom som barn. Jeg hadde mange 
venner og mange drømmer. Jeg er aldri blitt mobbet og aldri 
følt meg særlig annerledes. Det første er kanskje sant, men 
sistnevnte tror jeg nok er en løgn jeg har sagt til meg selv og 
båret med meg helt siden jeg var liten.

Komplekser jeg aldri blir kvitt
Jeg er en aktiv kvinne, engasjert i politikk, spiller i band, jobber 
som skribent og har mange fine folk rundt meg. Jeg står på 
barrikadene og kjemper for likestilling hver eneste dag. Likevel 
må jeg erkjenne at jeg har visse komplekser knyttet til min 
funksjonsnedsettelse som jeg ikke helt blir kvitt. 

Mine komplekser kommer av holdninger i samfunnet, 
holdninger jeg egentlig vet at ikke er sannheten, men som 
likevel sniker seg innunder huden min.

«Aking er ikke noe for deg»
Jeg åler meg ut av rullestolen, aker meg opp en bakke og 
løfter meg opp på et akebrett. Sitter på akebrettet, glad, og kan 
kjenne vinden presse mot ansiktet. Plutselig i det fjerne hører 
jeg en skingrende kvinnestemme. «Hva er det hun gjør?» 
«Slike som henne kan da vel ikke ake», sier hun hysterisk. Hun 
løfter meg opp og setter meg tilbake i rullestolen. «Aking er 
ikke noe for deg, kjære venn», sier hun. Hun henter et pledd 
og tuller det rundt meg.

Følte meg dum
Jeg pratet veldig mye som barn, nesten litt for mye til tider. 
Jeg elsket å argumentere og diskutere. Jeg husker en gang på 
barneskolen da vi hadde vikar. Jeg hadde rukket opp hånden 
hele timen, men jeg hadde ikke fått ordet en eneste gang. 

Til slutt utbrøt vikaren: «Jeg ser hun der rekker opp hånden 
mye, pleier hun å få ordet, eller hvordan gjør dere det?» De 
andre i klassen skjønte ikke, men det gjorde jeg. Jeg følte meg 
dum og sett ned på. 

Jeg husker jeg dro hjem til mamma med mange spørsmål. 
«Marianne, det er mange som kommer til å tro noe om deg og 
behandle deg annerledes, du må bare vise dem at de tar feil ved 
å være den du er», sa mamma. 

Men hvordan skal du skape deg selv i en verden der folk 
allerede har et bilde av den du er?

Ville være A4
I kantinen på skolen fikk jeg alltid tilbud om å gå først. «Det 
fortjener du, du som har så mye annet å stri med», fikk jeg 
høre av lærerne.

På ungdomsskolen opplevde jeg å bli kalt hemmis på åpen gate 
av en fremmed mens jeg ventet på bussen. Jeg skammet meg.

Jeg skammet meg også over alle blikkene jeg fikk på gaten. 

Jeg skammet meg over at foreldre holdt barna sine inntil seg 
når de så meg. Jeg ville være som alle andre. 

Det å være A4 opptok meg så mye at jeg kunne gå en hel 
dag uten å drikke, for jeg ville ikke at noen skulle se at jeg 
trengte hjelp på do. 

Jeg tenkte at jeg var en feil, et avvik fra normalen. Jeg var 
redd for å bli en mislykket og trist historie. Det er en vond 
følelse å bære på. Når jeg ikke kom inn på bussen eller på en 
restaurant, ville jeg gå en annen plass, være en annen.

«Det er det beste for slike»
Diskriminering er som oftest noe som er usynlig. Det er den vi 
må passe oss for og samtidig være bevisst på. 

Når man fratar en seksåring som har en funksjons-
nedsettelse, å gå på nærskolen sin, fratar man et barn 
muligheten til lik utdanning. 

Ikke å tilrettelegge bussen fordi man kan jo bare kjøre 
egen transport, det er segregering som ofte er begrunnet med 
omsorg. «Det er det beste for slike».

Før ble kvinner ble sett på som mindre intelligente. Før ble 
det sett på som en diagnose å være homofil. 

I dag blir man sett på som syk hvis man har en 
funksjonsnedsettelse. Jeg er ikke syk, jeg er meg.

Jeg ville ikke at andre skulle sitte med den følelsen jeg hadde 
inni meg. Jeg ble aktiv i Norges Handikapforbund Ungdom 
som 14-åring og forsto at diskrimineringen jeg opplevde, var 
et samfunnsproblem.

Få fordommene frem i lyset
Opp igjennom tidene har all diskriminering startet med at en 
gruppe med mennesker lar noen andre definere hvem de er, 
og at de selv begynner å tro på merkelappene. Av og til lar jeg 
meg selv tro på andres merkelapper.

Merkelapper om at jeg trenger omsorg, om at livet mitt er 
mindre bra å leve. 

Jeg må fortsatt kvele mine komplekser. Jeg må kvele tanken 
om at jeg må kompensere for det som er dårlig med meg for å 
være bra nok.

Jeg er fortsatt redd for å bli en mislykket, trist historie, jeg 
er redd for å ikke bli elsket. Og jeg tenker ofte at selv om jeg 
jobber veldig hardt, må jeg jobbe enda hardere. Det er da det 
er viktig å stoppe opp og spørre seg selv hvorfor disse tankene 
kommer. For jeg er ikke alene om å ha dem.

Funksjonshemmede er en av samfunnsgruppene som 
diskrimineres sterkest.

Likestillingskampen er nå, og det starter med å få 
fordommene frem i lyset.
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NHFU: 

Rina Wesenberg taler til  
Rødt sitt landsmøte

«Jeg gleder meg til den dagen hvor det å ha en rampe 
tilgjengelig ved en opphøyd scene er en selvfølge, 
noe dere har tenkt på, på forhånd, ikke at det er noe 
jeg må kreve. Ikke forvent at alle som kommer på 
arrangementer er gående, ikke forvent at alle som 
kommer kan høre, ikke forvent at alle som kommer 
kan se. Legg heller tilrette, sånn at vi føler oss 
velkommen, inkludert og ikke til bry. Det har dere 
virkelig gjort i dag, men jeg skulle ønske det sa seg 
selv. Jeg er så utrolig lei av å måtte kreve min rett til 
å delta. Rødt skal være et likestilt og inkluderende 
parti, vis det i handling. Likestilling er ikke bare 
mellom menn og kvinner, men for oss alle, det er 
alt jeg vil, det å kunne være likestilt. Hvor mange av 
lokallagene har utilgjengelige lokaler? En hel hau, 
inkludert hovedkontoret i Oslo. Det er mange som 

ikke kan delta i demokratiet på grunn av det, ta 
det alvorlig. Vi blir systematisk diskriminert hver 
eneste dag allikavel er det ikke andre enn interesse 
organisasjoner som virker til å bry seg.

Mine menneskerettigheter blir ikke tatt på alvor, 
konvensjonen om mine rettigheter ble stemt ned 
til å bli tatt med i lovgivningen. Barn, kvinner og 
andre mennesker har sin egen konvensjon i loven, 
men mine rettigheter er visst ikke like viktige, vis 
at flertallet på Stortinget tar feil, kjemp imot, vis at 
mine rettigheter er like mye verdt som alle andres, 
fordi jeg er en del av forskjells Norge. Det er fortsatt 
oss og dem, de funksjonsfriske og de med nedsatt 
funksjonsevne, det kan vi ikke godta, det splitter 
felleskapet.»



Nei til EU er en organisasjon og en bevegelse som på kort 
tid kan mobiliseres til større aktivitet enn i dag. En viktig op-
pgave er å opprettholde denne beredskapen. I tillegg skal 
organisasjonen skape debatt og motstand mot ja-sidens 
snikinnmelding av Norge i EU. Her har Troms Nei til EU en 
særlig oppgave i å overvåke hvordan nordnorske interesser 
ivaretas, ikke minst knyttet til ressursforvaltningen.

For mer informasjon, se http://troms.neitileu.no

Troms Nei til EU

Helicopters AS
Bardufoss Lufthavn
Torget 15, 9325 Bardufoss

Tlf. 77 83 66 68

www.patriahelicopters.com

www.tromso-taxi.no

Bestill taxi fra din 
smarttelefon

Se hvordan du registrerer og bruker appen på 

Last ned gratisappen TAXIFIX

tromso-taxi.no

Last ned 
gratis appen 
TAXI FIX for 
smarttelefoner

Persontransport 1 - 16 personer 
Rullestoltransport, 3 rullestoler pr. bil 
Allergivennlige biler 
Bryllupskjøring og selskapskjøring 
Sightseeing 
Skolekjøring 

Busser tilpasset  rullestolbrukere!

 Utstyr i våre busser:
 • Sotete ruter
 • Radio/stereoanlegg
 • Air-condition
 • Luksusstoler
 • Tilhengerfeste og stor tilhenger

Kontakt oss:
Tlf: 78 41 12 34 

eller mail: post@hammerfesttaxi.no

A R K I T E K T E R  A S

Sorenskriverveien 11, 9513 Alta  |  E-post: post@haldde.as 

Telefon: +47 78 43 77 14  |  Web: www.haldde.as

A R K I T E K T E R  A S

Sorenskriverveien 11, 9513 Alta  |  E-post: post@haldde.as 

Telefon: +47 78 43 77 14  |  Web: www.haldde.as

- annonser
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FN MENER: 

Funksjonshemmedes
menneskerettigheter 
er for dårlig ivaretatt
Kommunal ulikhet, svakt diskrimineringslovverk og en omtale av 
funksjonshemmede preget av sykdoms- og pasientperspektiver, er blant 
bekymringene fra FN-komitéen i rapporten etter at norske myndigheter  
ble hørt i Genève. Komitéen bekrefter dermed langt på vei vår kritikk.

9. april kom rapporten fra FN-komiteen for funksjonshemmedes rettigheter 
(CRPD), som oppsummerer komiteens vurdering av norske myndigheters 
arbeid rundt funksjons-hemmedes menneskerettigheter. Under høringen 
av norske myndigheter i Genève utrykte myndighetene at mye er på plass, 
og at de jobber godt på området. Funksjonshemmede selv har imidlertid 
kritisert både situasjonen og myndighetenes innsats i sin alternative 
rapport – undertegnet av 125 interesseorganisasjoner, inkludert Norges 
Handikapforbund.

Nå får vi i funksjonshemmedes organisasjoner støtte av FN-komiteen, som i 
sin rapport kommer med en mengde punkter som norske myndigheter må 
forbedre.



23

Komiteen er bekymret for at:

•	 FN-konvensjonen for personer med 
nedsatt funksjonsevne (CRPD) ikke har blitt 
inkorporert i norsk lovgiving, og det mangler 
konkrete planer for å få dette i stand

•	 tilleggsprotokollene til konvensjonen er 
enda	ikke	ratifisert

•	 prosessen med å gå fra en medisinsk til en 
sosial forståelse av funksjonshemming går 
tregt

•	 det er stor variasjon i tjenestetilbudet fra 
kommune til kommune

•	 funksjonshemmede ikke har tilgang til fri 
rettshjelp. Saker som omhandler utdanning, 
helsetjenester og diskriminering blir heller 
ikke prioritert i loven om fri rettshjelp

•	 holdningene overfor funksjonshemmede er  
negative, samtidig som det mangler gode 
statlige tiltak for holdningsendring

Komitéens klare anbefalinger til  
norske myndigheter er blant annet:

•	 konvensjonen må inkorporeres i norsk 
lovgiving, eksisterende lovgiving må 
revideres i tråd med konvensjonen,  
og det må legges en strategi for dette 
arbeidet, som må foregå i tett dialog  
med funksjonshemmedes organisasjoner

•	 tilleggsprotokollene	må	ratifiseres

•	 den sosiale menneskerettighets- 
modellen må ligge til grunn for all  
vurdering av funksjonshemmedes 
rettigheter

•	 det må iverksettes nødvendige tiltak  
for å redusere ulikheten i det  
 kommunale tjenestetilbudet

•	 funksjonshemmede må få tilgang til  
fri rettshjelp



Foto: colourbox.com
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- NHF mener

NHF mener: 

BOLIG
Likeverd og samfunnsdeltakelse 
I dagens Norge er det bred enighet om at alle mennesker 
er likeverdige og skal ha de samme mulighetene til 
livsutfoldelse og et selvstendig liv. 

Likevel fører barrierer i samfunnet ofte til at funksjons-
hemmede ikke får leve i samsvar med egne ønsker, evner 
og interesser, eller delta i samfunnet som alle andre. 

En trygg og egnet bolig er en viktig forutsetning for at 

funksjonshemmede skal kunne leve et godt og menings-
fylt liv i tråd med egne behov og ønsker. 

Norges Handikapforbund jobber for å påvirke politikere 
og byråkrati over hele landet til å skape et samfunn for 
alle, der funksjonshemmede har like vilkår og samme 
muligheter for deltakelse som andre.

Et godt boligtilbud til funksjonshemmede er en av våre 
hjertesaker.
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-NHF mener

Alle har rett til en god og egnet bolig 
Alle trenger en god og hensiktsmessig bolig for å 
kunne leve et godt og meningsfylt liv. Videre er det en 
menneskerett å kunne velge hvor og sammen med hvem 
man skal bo. 

Over 90 % av boligene på markedet i Norge er ikke 
tilgjengelige for funksjonshemmede. Mange strever 
derfor med å finne en egnet bolig, og får dermed et 
dårligere liv enn de ønsker seg og ellers ville hatt. 

NHF ønsker et samfunn for alle, der funksjonshemmede 
er inkludert i boligmarkedet og har tilgang til gode og 
egnede boliger. Vi er opptatt av at myndighetene i Norge 
må satse på tilgjengelige boliger og vise større respekt for 
menneskers valgfrihet.

En god bolig er nødvendig for et godt og meningsfylt liv 
En bolig er ikke bare et sted å være – en bolig er et hjem 
der du skal kunne skape deg et liv i tråd med det som 
betyr noe for deg. Du må trives og være trygg, og du må 
kunne ta imot besøk. 

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne fastslår at funksjonshemmede, på 
lik linje med alle andre, skal kunne velge hvor og med 
hvem de skal bo. Myndighetene er også pliktige til å 
gjøre det de kan for å sikre at funksjonshemmede får den 
samme tilgangen til boligtilbudet som andre. 

Det er et stort antall utilgjengelige boliger i dagens 
boligmasse. Mennesker som bruker rullestol må ofte 
ta til takke med en dårlig egnet leilighet et sted de ikke 
egentlig ønsker å bo. Funksjonshemmede med behov 
for å tilpasse boligen sin, må ofte gjennom krevende 
søknadsprosesser. Mange blir tilbudt bolig i institusjons-

liknende boligbygg der miljøet er dominert av sterkt 
hjelpetrengende mennesker. Dårlig tilgjengelighet gjør 
det også vanskelig for funksjonshemmede å dra på besøk 
til venner og familie. Til sammen betyr dette at Norge er 
langt unna målet om å sikre funksjonshemmede et godt 
boligtilbud på lik linje med andre.

Fakta om boligsituasjonen for funksjonshemmede: 
•	 En rapport utarbeidet av NIBR og SINTEF i 

2011viser at bare 7 % av den totale boligmassen har 
en viss grad av tilgjengelighet. Selv i blokkbebyggelse 
er det bare rundt 10 % av boligene som har en 
viss tilgjengelighet, og et stort antall boligblokker 
mangler heis. 

•	 Regjeringen har et uttalt mål om at ingen unge 
skal bo på sykehjem mot sin vilje. Likevel bor 
det fremdeles mange unge funksjonshemmede 
i aldersinstitusjoner, og det bygges stadig flere 
institusjonsliknende boligkomplekser.

NHF mener at: 
•	 Myndighetene må innføre mer effektive tiltak for å 

øke andelen tilgjengelige boliger på boligmarkedet. 
•	 Tiltakene må gjelde både eide og leide boliger. 
•	 Kommunene må få tydeligere retningslinjer og 

etablere lik praksis for tilskudd til nødvendige 
boligtilpasninger.

•	 Funksjonshemmede skal ha den samme muligheten 
som andre til å eie sin egen bolig. 

•	 Alle mennesker skal ha lik rett til å velge bosted, 
bomiljø og boform. Funksjonshemmede må ikke bli 
presset inn i institusjonsliknende boliger

Norges Handikapforbund mener at alle mennesker skal ha lik rett 
til å velge bosted, bomiljø og boform. Funksjonshemmede må ikke 

bli presset inn i institusjonsliknende boliger.
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DIT-konferansen

NHFU’erne Marianne Knudsen og Nikita Amber Abbas satte skapet ettertrykkelig på 
plass under årets DIT-konferanse. Dårlig fremkommelighet er diskriminering!

Tekst Soraya Baker Foto: Ida C. Freng

Hva kan teknologien gjøre med 
de utfordringene som personer 
med nedsatt funksjonsevne 
opplever i møte med offentlig 
transport? Dette var temaet for 
årets DIT-konferanse som ble 
holdt 10 mai i regi av NHF Oslo. 
Tilgang på offentlig transport 
er en viktig del av å kunne delta 
aktivt i samfunnet. Det handler 
om å komme seg på skolen, ta del 
i arbeidslivet og kunne benytte seg 
av kultur- og aktivitetstilbud på 
ettermiddagstid, som alle andre. 
Derfor var det en svært spennende 
og lærerik dag jeg fikk tilbringe 
på DIT-konferansen. Programmet 
var spekket med interessante 
aktører, samferdselsminister Jon 
Georg Dale (FrP), Microsoft, Ruter, 
Google Norway og Sweco stod 
blant annet på programmet denne 
dagen. 

Det mest fengende innlegget 
var derimot fra to av våre egne, 
Marianne Knudsen og Nikita 
Amber Abbas fra NHFU. De 
delte sine erfaringer med offentlig 
transport i Oslo. Marianne 
fortalte om at hun tar bussen 
opptil seks ganger om dagen, 
og at hun til stadighet møter 
bussjåfører som uttrykker at det 
er stress at hun skal på akkurat 
den bussen, pga. sin rullestol. 
Samtidig er det ikke alltid man 
kan velge alternativ transport som 
T-banen. Her må man komme 
seg på riktig vogn og det er fort 
gjort å havne på stasjoner hvor 

gapet er for stort mellom vogn 
og plattform. Da kommer man 
seg rett og slett ikke av toget uten 
å måtte be andre om hjelp eller 
ta risikofylte sjanser. Trikken er 
sjeldent et alternativ, her vet man 
aldri om man får en trikk med 
trapper eller ikke, noe som gjør 
den transportmuligheten svært 
vanskelig å forholde seg til. Som 
Marianne sier «Når man møter 
dette hver dag, uke etter uke, gjør 
det noe med deg og den følelsen 
du sitter igjen med. Man føler seg 
som en annenrangs borger. Dette 
er systematisk diskriminering. Å 
gjøre kollektiv transport universelt 
utformet handler derfor ikke om 
en inkluderingsdugnad, eller å 
ta en for laget. Det handler om 
likestilling». 

Dette leder også frem til 
essensen av det som ble sagt av de 
forskjellige aktørene, og det var at 
teknologiutvikling ikke er et mål i 
seg selv, men at det er følgene av å 
ha gode løsninger for alle som er 
det viktige. Det å gjøre universelt 
utformet transport til hverdag og 
virkelighet for alle, skal og bør 
være en stor del av fremtidens 
transportløsninger. Selve 
løsningene varierte noe fra aktør 
til aktør, men noen likhetstrekk 
kunne man også dra. En mest 
mulig sømløs reise som tar deg fra 
der du har behov for å bli hentet 
og kjører deg dit du skal, er særlig 
viktig. Det å kunne abonnere på et 
mobilitetstilbud som handler mer 

om å leie enn å eie, og som tilbyr 
mer direkte det å komme seg fra 
A til Å uten å betale taxi-priser 
er blant det som blir spådd i 
fremtiden. Dette skal gjerne preges 
av en delingskultur som allerede 
er i gang i transportsektoren i dag. 
Kanskje vil man kunne bestille en 
elektrisk og førerløs bil som tar deg 
hjemmefra til jobb, men plukker 
opp andre på veien som gjerne skal 
i samme retning som deg, men 
som settes av et stopp på veien. 
Det tar kanskje noe lengre litt 
tid, men vil være enklere for deg, 
bærekraftig og behagelig. Kunstig 
intelligens og tilgjengelig data vil 
kunne minimere utfordringer 
tilknyttet trafikkbildet ved å se 
lenger frem enn det en vanlig sjåfør 
i dag vil ha muligheten til å gjøre. 

Vi fikk et godt innblikk i 
transportsektorens visjoner, og jeg 
gikk avgårde med en følelse av at 
det er en spennende tid vi lever i, 
og at vi er ganske heldige som får 
lov til å oppleve denne utviklingen. 
Men best av alt er det å vite at NHF 
Oslo jobber så godt for å fremme 
våre interesser i møte med de 
sentrale aktørene i hovedstaden, 
og minner dem på viktigheten av 
universelt utformede løsninger. 
For store deler av Nord-Norge som 
verken har tog, trikk eller T-bane 
vil førerløse minibusser være en 
interessant utvikling å følge, og vi 
får håpe at teknologiutviklingen 
også kommer distriktene til gode.
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Visjoner: Samferdselsminister 
Jon Georg Dale (Frp) delte 
regjeringens visjoner for 
fremtiden med konferansen.

Teknologigigant: Google Norway-sjef 
Jan Grønbech fortalte om hvordan 
selskapet jobber for en bedre 
tilrettelagt verden for alle.

Marianne og Nikita fra NHFU forteller om sin opplevelse 
av kollektivtilbudet i Oslo. Foto: Soraya Baker
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PÅ KRYSS OG TVERS Løsningen på kryssordet sendes til:  
NHF Nord-Norge på e-post nhf.nordnorge@nhf.no 
Innsendingsfrist er 04.oktober 2019. Vinneren får tilsendt flaxlodd
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  Tlf: 78 95 39 10
   Oscarsgt. 13, 9800 Vadsø
  www.rorguttan.no

• Habilitering barn og voksne:  
CP og gangtrening.
• Kreft / primære og  

sekundære lymfeødem.
• Hjerneslag og tramutatisk/ 

ervervet hjerneskade.
• Hjerneslag og traumatisk/ 

ervervet hjerneskade.  
Pluss CIMT og CIST.
• Nevrologi - Parkinson, MS, 

Huntington, Muskelsykdom-
mer, CMT, DM.

• CFS / ME.
• Hjertesykdommer
• Ortopedi. 
• Inflammatoriske Revmatiske 

sykdommer.
• Ikke-inflammatoriske revma-

tiske sykdommer og muskel/
skjelettlidelser.
• NAV arbeidsrettet rehabilite-

ring som dag- og døgntilbud.

Nord-Norges største rehabiliteringssenter leverer  
rehabilitering innen spesialisthelsetjenesten og har 

avtale med Helse Nord og NAV.

Vi tilbyr følgende rehabilitering og opptrening:

www.kurbadet.no

REHABILITERINGSSENTERET 
NORD-NORGES KURBAD

A L T A

En verden av
opplevelser
alta.aurorakino.no

H A M M E R F E S T

Tana kommune
Deanu Gielda

Rådhusveien 24, 9845 Tana
Tlf. 46 400 200

T A N A

Havnev. 50, 9610 Rypefjord
Tlf. 78 42 17 00

 Mob: vakt: 975 75 198
E-post: info@polarbase.no

 Tlf: 78 42 17 00 Fax 78 41 81 15
Havneveien 50, 9610 Rypefjord

"Forsyningsbasen for 
Barentshavet"

Markvn. 46, 9509 Alta
Tlf. 78 45 09 00 • www.altakraftlag.no

P O R S A N G E R

Komsaveien 2, 9511 Alta
Tlf. 47 84 97 40  •  www.ehalvorsenelektro.no

Laatasveien, 9700 Lakselv
Tlf. 47 86 43 00  •  www.fimil.no

A L T A

Man-fre 09-20 Lør 10-21 Helligdager 10-21
Coop Marked Rafsbotn

Vanskelighetsgrad: Medium
SUDOKU

- Sudoku
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Løsning fra forrige utgave

Løsning sudoku  
fra forrige utgave:

Navn: 

Adresse: 

Postnr./Sted:

Løsningsord:

Vinneren av forrige utgaves kryssord er: Helene G. Elvegaard. Løsningsord: ”Jeg er verneombud.  
Hvordan kunne dette hende?”. Gratulerer! Du vil motta flaxlodd i posten.

- løsning kryssord
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- oversikt kontaktpersoner

Regionstyret, lokallag og landsforeninger

Regionstyret:   
Leder: 
Barbro Holmstad 
Mobil: 995 63 258 
batholms@online.no

Nestleder:  
Gunnar Olsen 
Mobil: 412 50 346 
gunnarolsen42@gmail.com 

Styremedlemmer: 
Inger Svenning 
Mobil: 992 59 439 
ingerks@msn.com

Merete Krohn 
Mobil: 952 42 505 
meret-kr@online.no 

Frode Heggelund  
Mobil: 466 32 789 
frode.h@online.no

Vararepresentanter:

Erik Lemika  
Mobil: 481 28 358  
erik@lemika.no

Marit Sørdal  
Mobil: 907 10 334  
maritsordal@hotmail.com 

Maren Berre  
Mobil: 977 62 492  
marenkberre@gmail.com 

Michal Bye  
Mobil: 950 96 477  
mi-by@online.no 

Landsforeninger
Arbeidsmiljøskaddes 
Landsforening (ALF) Troms 
Hans Justin Olsen 
Sletta, 9055 Meistervik 
Mobil: 415 09 343 
hans.justin.olsen@outlook.
com

Landsforeningen for 
Polioskadde, (LFPS) 
Nordland 
Edward Elvegaard 
Sorhammarn 24, 8150 Ørnes 
Mobil: 958 25 205 
striholmen@mac.com

Landsforeningen for  
Polioskadde, (LFPS) Nord 
Jan Erling Akselsen 
Postboks 497 
9485 Harstad 
janakselsen@hotmail.com 
Mobil: 909 47 913

Landsforeningen for 
Slagrammede, (LFS) 
Nordland  
Randi Nesje 
Storvollen 50 
8015 Bodø  
Mobil: 916 98 355  
rknesje@online.no

Landsforeningen for 
Slagrammede, (LFS) Troms  
Hans Erik Jensen 
Sommarfjøsveien 52 E2  
Mobil: 951 95 464 
h-ejens@online.no 

Landsforeningen for 
Slagrammede, (LFS)  
Øst-Finnmark 
Liv E. Hammer 
Langnesveien 107 
9845 Tana 
Mobil: 906 29 940 
liveliham@yahoo.no

Landsforeningen 
for kvinner med 
bekkenleddsmerter (LKB) 
Troms 
Maria Edvardsen 
Thorshaugvegen 42 
9006 Tromsø  
Mobil: 482 42 412 
troms@lkb.no

Landsforeningen 
for kvinner med 
bekkenleddsmerter (LKB) 
Finnmark 
Heidi Botten 
Krokvegen 45 
9020 Tromsdalen  
Mobil: 90070380 
finnmark@lkb.no

Landsforeningen for 
amputerte (LFA)  
Nord-Norge  
Arvid Eilertsen 
Torsli 129, 9304 Vangsvik 
Mobil 906 45 405 
arvideilertsen@gmail.com

Landsforeningen for 
nakkeskadde (LFN) 
Nordland 
Nina Norheim 
Storvikhammarn 59  
8014 Bodø  
Mobil: 415 50 591  
nina.nordheim@gmail.com

Landsforeningen for 
ryggmargskadde LARS 
Finnmark 
Kjell Magne Johansen 
Storfjellveien 126 
9600 Hammerfest 
Mobil: 470 13 663 
kjell-magne@fikas.no

Lokallag:
NHF Andøy 
Odd-Einar Gudbrandsen 
Nygata 18 
8480 Andenes 
Mobil: 911 72 512 
oddegud@online.no

NHF Ballangen 
Nancy Johansen 
Bjørkåsveien 90  
8540 Ballangen 
Mobil: 415 61 006 
nancyhj@live.no

NHF Bindal 
Randi Finvik Haugdal-Sætran 
Rørgata 7 
7980 Terråk 
Mobil: 957 35 662 
randisetran@hotmail.com

NHF Brønnøy 
Mariette Korsrud 
Svingen 2 
8907 Brønnøysund 
Mobil: 911 68 528 
mariette.korsrud@gmail.com

NHF Narvik 
Mari-Tove Ådal 
Bergveien 67 
8520 Ankernes 
Mobil: 952 26 196 
nhfn@online.no

NHF Rana 
Eva Aag Isaksen 
Kveldsolgata 100 
8618 Mo i Rana 
Mobil: 470 20 634

NHF Kvænangen 
Håkon Thomassen 
Kvænangsveien 4952 
9161 BURFJORD 
Mobil: 915 35 975 
hakon.thomassen@
kraftlaget.no

NHF Nordreisa 
Anny Jorunn Skjervø 
Sentrum 1 B, leil. 107 
9151 Storslett 
Mobil: 413 16 227

NHF Tromsø 
Åge Bjerkmo 
Kuttersvingen 36 
9017 Tromsø 
Mobil: 907 60 075 
nhf.tromsø@nhf.no

NHF Hammerfest 
Kjell Magne Johansen 
Storfjellveien 126 
9601 Hammerfest 
Mobil: 470 13 663 
kjell-magne@fikas.no

NHF Nordkapp 
Bjørg Salthammer Pettersen 
Postboks 359 
9751 Honningsvåg 
Mobil: 911 89 088 
b.s.p@infranord.no

NHF Tana 
Terje Ellila  
Kvartsittveien 189 
9845 Tana  
tj.ellila@dukamail.no

NHF Sortland 
Willy Riber  
Postboks 390,  
8401 Sortland  
Mobil: 477 51 767

NHFU Nord-Norge 
Linn Marie Talsethagen  
Stjernevegen 5B 
9024 Tomasjord  
Mobil: 482 62 057  
linn_piah@hotmail.com 



BAKSIDEN Returadresse
Norges Handikapforbund
Nord-Norge
Kirkegata 1, 4 egt. 
9008 Tromsø
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ANNONSER


