
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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