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VÅRT SAMFUNNSOPPDRAG ER Å:

Lede samfunnet mot full likestilling
Vi skal fronte arbeidet for et mangfoldig samfunn der alle er likestilte og kan delta. Vi vet hva som fun-
gerer og hva som diskriminerer, og derfor er det vår jobb å vise vei slik at vi sammen kan skape et bed-
re samfunn for alle. Vi skal gi samfunnet erfaringene og kompetansen vår, og være pådrivere for gode og 
fremtidsrettede løsninger. Vi skal gjøre det synlig og tydelig hva samfunnet går glipp av når mennesker 
stenges ute. Ingenting skal være mer naturlig enn alles rett til å delta i samfunnslivet og å bidra med sine 
ressurser. Vi skal sette fart i arbeidet med å bygge det samfunnet hvor det er selvfølgelig at alt er tilgjen-
gelig for alle og hvor funksjonshemmede får de tiltakene man trenger for å kunne leve likestilte liv. Det 
handler om menneskeverd for den enkelte, men også om hva som er best for samfunnet som helhet.

Gjøre lover og rettigheter til hverdag og virkelighet
NHF er en menneskerettighetsorganisasjon. Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få sine rettig-
heter innfridd på lik linje med ande. Vi tar tak i lovbrudd, fordommer, feil og mangler som fører til at men-
nesker diskrimineres, og ikke får mulighet til å utfolde seg. Å endre folks holdninger er grunnleggende. Vi 
kan ikke være likegyldige eller overse noen former for diskriminering og utestenging. Vi bruker råd, vei-
ledning eller humor for å gi ny kunnskap og forståelse. Når det kreves må vi aksjonere og konfrontere. Vi 
er kompromissløse i møte med sorteringssamfunnet, hatkriminalitet, vold og kroppspress.

Vårt oppdrag er å være til stede alle steder der det fattes beslutninger som får konsekvenser for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne. Vi prioriterer utadrettet aktivitet og samfunnsrettet arbeid og bidrar aktivt i ut-
formingen av gode, inkluderende og helsefremmede tiltak og nærmiljøer. 

Vi skal også se ut av Norge og ta medansvar for funksjonshemmede i andre land som i enda større grad 
utsettes for vold, diskriminering og utestengning og som rammes ekstra hardt av fattigdom og i krig, 
konflikt og katastrofer.

Være et sterkt fellesskap
I fellesskapet henter vi kunnskap, mot og trygghet til å snakke om og møte utfordringene vi står over-
for. Vi inviterer med oss andre i kampen for det likestilte samfunnet. Et godt og mangfoldig sosialt mil-
jø er viktig både for et velfungerende og slagkraftig fellesskap og for hvert enkelt medlem. Vi skal styrke, 
skolere og engasjere hverandre, både medlemmer og andre, til å fylle alle de ulike rollene som gjør at vi i 
sum kan løse samfunnsoppdraget vårt.
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Sammen om  
en ny tid

Denne strategien er laget av mange. Av alle oss som ønsker seg ny giv og en kursendring i NHF. Den er 
bygd opp rundt ni innsatsområder som en samlet organisasjon har sagt de ønsker skal styrkes. 

Du vil finne noen overordna grep som er tatt for å styrke oss som organisasjon, vår gjennomslagskraft og 
samfunnsendring rundt de store, grunnleggende problemene. 

Vi skal være en organisasjon som er nær og tydelig i lokalsamfunnet. Vi skal være der folk er. Blikket og inn-
satsen skal nå rettes utover mot folk og deres hverdagsliv. Diskriminerende holdninger og handlinger klarer 
vi ikke å endre gjennom høringer og møter på Stortinget. Derfor skal vi bli en tydeligere stemme, rådgiver og 
vaktbikkje i lokalmiljøet. 

Vi skal bygge en sterk vi-kultur. En kultur hvor vi jobber bedre, tettere og oftere sammen med hverandre og 
andre. Der vi før har vært opptatt av å gå opp grensene, skal vi nå gjøre det motsatte. Vi skal løse oppgaver 
og nå viktige mål gjennom å inkludere hele fellesskapet og samles på kryss og tvers i vår egen store organi-
sasjon og med andre miljøer. 

En strategi endrer hverken samfunnet eller en organisasjon, det er det handlinger som gjør. Denne strategi-
en inneholder derfor konkrete tiltak til hvordan vi skal jobbe de neste fire årene. Den sier hva vi skal gjøre. 
Den inneholder tiltak for hvordan vi skal jobbe for å få til de viktige snuoperasjonene og justeringene, utad i 
samfunnet og innad i vår egen organisasjon, som er avgjørende for at vi også framover skal lede an i arbei-
det for et likestilt og mangfoldig samfunn. 

Dette er en strategi for hvordan NHF skal leve som vi lærer. Hvordan vi skal bli en organisasjon og et felles-
skap som er tydelige bærere av de samme verdiene vi ønsker å se i samfunnet rundt oss. 

I denne strategien vil du ikke finne navnet på din forening eller din region. Her vil du finne innsatsområder, 
tiltak og mål for hva vi skal få til i fellesskap. 
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Oppbygging av strategien  

DEL 1 
1	 1.	Endre	holdninger	
2	 2.	Gå	foran	i	likestillings-	og	rettighetsarbeidet	
3	 3.	Være	der	folk	er	

Holdninger, fordommer og lite kunnskap er de største barrierene for frihet og like muligheter for funksjons-
hemmede. Fortsatt har vi et samfunn som ser på funksjonshemmede som «feil», framfor å rette oppmerk-
somheten mot feil ved samfunn og systemer. Vår kunnskap handler om likestilling og mangfold, og vi vet 
hva som fungerer og hva som diskriminerer. Vi vet det fra et liv som leves i lokalsamfunnet; på nærbutikken, 
arbeidsplassen, skolen og i barnehagen og nabolaget. Derfor handler vår strategi om holdninger og like-
stilling, og den har oppmerksomheten rettet mot folks hverdagsliv. Alt vårt arbeid handler om likestilling og 
grunnleggende menneskerettigheter, ikke særrettigheter. Det skal vi aldri kompromisse på.

DEL 2 
4	 4.	Si	ifra	
5	 5.	Stå	sammen	
6	 6.	Være	synlige	

Diskriminering og urett holdes skjult, aksepteres og bagatelliseres. Dette er med på å opprettholde for-
skjellsbehandlingen. Det vi ikke ser, bryr vi oss ikke om. Vi må vise fram uretten, og vi må vise fram hva 
samfunnet går glipp av når mennesker stenges ute. Sammen er vi sterke og får til de nødvendige endrin-
gene. Vi skal si ifra om urett, og vi skal stå sammen mot diskriminering innad i vår egen organisasjon, men 
også sammen med andre grupper som opplever diskriminering og utestengning. Og vi skal gjøre det så det 
virkelig synes, høyt og tydelig, lokalt og sentralt, slik at de som har makt og myndighet til å endre ikke kan 
overhøre oss.

DEL 3 
7	 7.	Satse	ungt	
8	 8.	Styrke	og	støtte	hverandre	
9	 9.	Fornye	og	forankre	

Vår organisasjon trenger flere og nye krefter. Vi trenger nye tanker, nye ideer og vi trenger å være attrakti-
ve for en ny generasjon. Samfunnet er i endring, og det krever også nye løsninger. Vi skal være en framtids-
rettet organisasjon, et sterkt og kunnskapsrikt fellesskap som er nysgjerrig på nye løsninger. Vår styrke lig-
ger i fellesskapet, men vi må ikke falle for fristelsen ved å være gode nok alene. Raushet for nye løsninger, 
for nye tanker og større mangfold er avgjørende for den nødvendige endringen vi skal skape. Sammen skal 
vi styrke hverandre, være modige og sørge for at hele organisasjonen eier vårt felles tankegods og vår felles 
strategi.
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Endre holdninger
Holdningsendring er overordnet for alt arbeidet vårt og vår viktigste sak. Hold-
ninger endres ikke først og fremst i møter på Stortinget eller i høringsuttalelser, 
men i møter mellom mennesker. Når vi klarer å endre holdninger, og når dette 
fører til endrede handlinger, skaper vi resultater på alle samfunnsområder – og i 
menneskers hverdag. 

Uvitenhet,	fordommer,	manglen-
de	kunnskap	og	myter	er	en	ve-
sentlig	årsak	blant	annet	til	at	
folk	stenges	ute	fra	arbeidsli-
vet,	til	at	unge	støtes	ut	av	vide-
regående	skole,	til	mobbing	og	
hatprat.	Dette	fører	til	ensomhet	
og	uhelse	for	mange.	Diskrimi-
nering	og	ekskludering	gjør	folk	
syke,	mens	mangfold	og	tilhø-
righet	fremmer	god	helse.	

I	en	tid	som	preges	av	individu-
alisme,	hvor	enkelte	politiske	
strømninger	peker	mot	et	sam-
funn	hvor	noen	er	mindre	verdt,	
og	hvor	vi	står	overfor	sam-
funnsøkonomiske	utfordringer,	
er	det	nettopp	viktig	å	investere	
i	å	endre	holdninger	så	alle	får	
være	med,	bidra	til	fellesskapet	
og	bruke	sine	ressurser.	

Gjennom	hele	denne	strategien,	
under	alle	innsatsområder	og	i	
alle	tiltak,	er	holdningsarbeid	et	
bærende	element,	fordi	endrede	
holdninger	og	handlinger	er	helt	
grunnleggende	for	alt	vi	jobber	
for	å	få	til.	

I SAMFUNNET:

TILTAK: 
en storsatsning på holdninger

Vi skal ta initiativ til at det utvikles 
en stor, nasjonal satsing på hold-
ningsarbeid. Det tar tid, krever inn-
satsvilje og koster penger å endre 
holdninger. Derfor er det vårt mål å 
utvikle og jobbe inn en kraftfull sat-
sing. En langvarig og sterk innsats 
er nødvendig. I både utviklingen og 
gjennomføringen av denne satsin-
gen må vi ta i bruk og involvere hele 
vår egen organisasjon, i tillegg til å 
invitere med oss andre som kan løf-
te dette sammen med oss.

TILTAK: 
de små, viktige møtene

Vi skal være tilstede der folk er og 
legge til rette for møter med poten-
siale til og mål om å endre holdnin-
ger. Vi skal skape gode møteplas-
ser både der folk er (skole, arbeidsliv, 
barnehager osv.) og på nye arenaer. 

Vi skal invitere til møter mellom men-
nesker som normalt ikke snakker 
sammen, hvor man møtes på like fot. 
Målet for møtene er å skape gode 
samtaler, aha-opplevelser, læring og 
utvikling, latter og nye erkjennelser – 
nye holdninger og handlinger. 

TILTAK: 
mangfoldstrategi

Vi skal ta initiativ til å lage den sto-
re mangfoldstrategien. Ikke en stra-
tegi om funksjonshemmedes plass 
i samfunnet, men om et mangfoldig 
samfunn. Vi skal invitere med oss et 
bredt utvalg av personer og organi-
sasjoner, med mange yngre repre-
sentanter, i en mangfoldsgruppe, 
som gjennom strategiperioden skal 
jobbe fram forslag til en nasjonal 
strategi for fremtidens mangfoldi-
ge samfunn. I tillegg til at vi kan ha 
forventninger til det konkrete resul-
tatet, vil et slikt arbeid ha stor verdi 
for å etablere et godt nettverk mel-
lom organisasjoner og miljøer som 
på ulike måter jobber for et mang-
foldig samfunn.

- DETTE SKAL VI GJØRE -

1	 Ta initiativ til å utvikle og sette i gang en større nasjonal satsing på  
 holdningsarbeid som involverer hele organisasjonen og i nært sam- 
 arbeid med andre miljøer som jobber med holdninger. 

2	 Utarbeide en oppskrift på gode møteplasser som utfordrer og endrer  
 holdninger. 

3	 Sette oss som mål å arrangere et konkret antall møteplasser med holdnings- 
 påvirkning som mål, spredt over hele landet, i løpet av strategiperioden. 

4	 Invitere med oss personer, organisasjoner og miljøer inn i et større  
 arbeid som skal resultere i en mangfoldstrategi.
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INNSATSOMRÅDE 1

I ORGANISASJONEN:

TILTAK: 
oppsøke og invitere inn nye miljøer

Vi skal ut av kontorene og møterom-
mene og møte mennesker som vil 
være en del av vårt fellesskap, som 
lærer oss noe nytt, som trenger oss, 
som jobber for mye av det samme, 
men ser saker på en annen måte og 
utfordrer oss. Vi skal både invite-
re nye folk og miljøer inn i vår orga-
nisasjon og aktivt oppsøke dem på 
deres hjemmebane. Vi skal bli en or-
ganisasjon som speiler samfunnet, 
og i denne strategiperioden skal vi 
særlig jobbe for å gjøre organisa-
sjonen kjent og tilgjengelig for men-
nesker med minoritetsbakgrunn. 

TILTAK: 
bli kjent på tvers i vår  
egen organisasjon

Også innad skal vi jobbe aktivt for 
å bli kjent på kryss og tvers av hele 
organisasjonen på en ny måte. I 
flere av våre aktiviteter, møter og 
samlinger skal vi invitere med og 
inkludere folk fra alle deler av orga-
nisasjonen, på tvers av organisa-
sjonsstruktur, bokser, nivåer, verv, 
diagnoser og geografi. Vi skal starte 
opp og kontinuerlig drive et internt 
holdningsarbeid, hvor vi ser hveran-
dre med nye øyne og løfter fram det 
som forener oss og verdien som lig-
ger i fellesskapet. De store, viktige 
gjennomslagene får vi når vi sam-
ler oss og sloss for en større del av 
kaka – ikke når vi sloss innad om 
det lille kakestykket.

- DETTE SKAL VI GJØRE -

1	 Aktivt oppsøke minoritetsmiljøer og rekruttere mennesker med  
 minoritets bakgrunn til alle ulike funksjoner og roller i organisasjonen –  
 som medlemmer, frivillige, støttespillere, ansatte og tillitsvalgte. 

2	 I styrer og utvalg, tiltak og prosjekter skal vi sette ned arbeidsgrupper  
 som speiler mangfoldet i samfunnet og i vår egen organisasjon.  
 Menneskelig mangfold skal veie like tungt som organisatorisk og  
 geografisk tilhørighet. 

3	 Starte opp et internt holdningsarbeid hvor vi systematisk utfordrer og  
 jobber med egne holdninger overfor hverandre og andre minoriteter.
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Gå foran i likestillings-  
og rettighetsarbeidet 
Vi skal fronte arbeidet for et mangfoldig samfunn hvor alle er likestilte og kan 
delta. Vi vet hva som fungerer og hva som diskriminerer, og derfor er det vår 
jobb å vise vei slik at vi sammen kan skape et bedre samfunn for alle. 

Vi	skal	jobbe	fram	mot	en	for-
ståelse	i	hele	samfunnet	av	at	
vår	kamp	dreier	seg	om	men-
neskerettigheter,	likestilling	og	
frihet	for	alle	–	at	funksjonshem-
mede	skal	sikres	like	muligheter	
gjennom	rettigheter,	ikke	gjen-
nom	omsorg	og	veldedighet.	

I SAMFUNNET:

TILTAK: 
det handler om likestilling 

Vi må ta ansvar for å hjelpe politike-
re og andre til å forstå og se indivi-
duelle virkemidler og velferdsgoder 
i et større perspektiv, et rettighets- 
og likestillingsperspektiv. Derfor 
skal det utarbeides et opplegg som 
på en klok, utfordrende og effek-
tiv måte viser hvordan ulike ordnin-
ger og assistanse bidrar til å innfri 
rettigheter og oppnåelse av like-
stilling og deltakelse. Vi skal samle 
og bruke konkrete saker og histori-
er for å eksemplifisere vår ideolo-
gi, for eksempel knyttet til tilgjen-
gelighet, hjelpemidler og BPA, som 
er aktuelle saker for alle i organisa-

sjonen. Opplegget skal være utfor-
met slik at det kan tilpasses og bru-
kes av medlemmer og andre som 
driver med lokalt holdnings- og på-
virkningsarbeid og kunnskapsfor-
midling. 

TILTAK: 
det handler om menneskerettigheter

Vi skal lede an i arbeidet med å ret-
te opp i samfunnets misoppfatning 
av at rettigheter for funksjonshem-
mede dreier seg om at noen skal gi 
deg lov til noe. Dette handler ikke 
om å få lov til eller å gi lov til, men 
om å få innfridd sin rett til.  Vi skal 
gjøre innholdet og ideologien i kon-
vensjonen for rettigheter til personer 
med nedsatt funksjonsevne (CRPD) 
kjent og forstått.

- DETTE SKAL VI GJØRE -

1	 Utarbeide et felles opplæringsopplegg og moderne materiell som løfter  
 individuelle virkemidler og velferdsgoder inn i et menneskerettighets- og  
 likestillingsper- spektiv. Opplegget utarbeides og gjennom- føres, etter 
 modell fra PULS-prosjektet, med vekt på involvering av hele organisa- 
 sjonen og prosjektorganisering. 

2	 Aktivt og planmessig oppsøke miljøer, organisasjoner og personer over  
 hele landet, som er vesentlige å påvirke for å skape ny og bedre forståelse 
 og sette oss konkrete, årlige mål for hvor mange vi skal nå i perioden. 

3	 Lage en versjon og presentasjon av CRPD som utløser kunnskap,  
 forståelse og engasjement for rettighetsarbeid for og med egne  
 medlemmer, nye støttespillere, organisasjoner vi vil samarbeide med  
 og yngre politikere og beslutningstakere. 

4	 Jobbe sammen med søsterorganisasjoner i andre land både for å lære  
 av og lære bort kommunikasjon og budskapsformidling som løfter  
 likestillings- og rettighetsperspektivet og tar et oppgjør med  
 veldedighets- og  stakkars deg perspektivet.
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INNSATSOMRÅDE 2

I ORGANISASJONEN:

TILTAK: 
holde likestilling og rettigheter høyt

Vi skal vise tydelig til likestillings- og 
rettighetsperspektivet i alt vårt ar-
beid. I alle våre innlegg, rapporter, 
høringssvar, foredrag o.l. skal vi ty-
delig sette sakene vi mener noe om 
inn i en rettighets- og likestillings-
ramme og ikke la oss presse rett 
ned i detaljer og inn i diskusjoner 
om centimetere, skjemaer og grad 
av tilgjengelighet. Vi skal alltid hol-
de høyt at det handler om å utjevne 
forskjeller, legge til rette for likestil-
ling og innfri rettigheter folk faktisk 
har.

TILTAK: 
utfordre egne oppfatninger

Funksjonshemmede i Norge anno 
2017 skal ha de samme rettighe-
tene, pliktene og mulighetene som 
andre i Norge anno 2017 og ikke 
sammenlignes med hvordan det var 
å være funksjonshemmet på 60-tal-
let eller i et fattig land. Derfor skal vi 
utfordre  
begrensende oppfatninger i vår 
egen organisasjon som blant an-
net handler om at: likestillingen har 
kommet så langt at det ikke er så 
mye igjen å kjempe for, at det tross 
alt er veldig mye bedre enn før i ti-
den eller at det er mye vanskelige-
re å være funksjonshemmet i andre 
land. Vi skal hjelpe hverandre til å 
ikke vakle i egen argumentasjon og 
falle for fristelsen til å benytte argu-
menter som stakkarsliggjør oss eller 
å snakke oss ned som gruppe.

- DETTE SKAL VI GJØRE -

1	 I alle våre innlegg, rapporter, høringssvar, foredrag o.l. skal vi tydelig sette  
 (enkelt) saken(e) vi mener noe om inn i en rettighets- og likestillingsramme. 

2	 Involvere hele organisasjonen i arbeidet  med å løfte rettighets- og  
 likestillingsperspektivet og finne nyttige og viktige oppgaver som gjør  
 det mulig for alle å delta aktivt og bidra til prosjektet. 

3	 Gi medlemmer og andre opplæring som gjør at de kan fylle rollen som  
 ambassadører for likestilling og menneskerettigheter og være trygge nok  
 til å løfte fokus fra enkeltsaker og sette dem i perspektiv. 
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Være der folk er
Vårt oppdrag er å være tilstede alle steder det det fattes beslutninger som  
får konsekvenser for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi skal fremme 
mangfold og likestilling i politikken, på skoler og arbeidsplasser, i eldresentre  
og barnehager, i revygrupper og idrettslag – alle steder der folk bor og lever  
livene sine. 

Stadig	flere	oppgaver	overfø-
res	til	kommunene.	Kommune-
strukturen	er	i	endring,	men	det	
er	ingen	tegn	som	tyder	på	an-
net	enn	at	kommunene,	uansett	
form,	vil	få	økt	ansvar	og	myn-
dighet.	Så,	for	å	være	tilstede	
der	folk	lever	og	for	å	påvirke	
politikken	og	forvaltningen	som	
har	størst	innflytelse	på	folks	
liv,	må	vi	være	en	synlig	og	ty-
delig	aktør	for	funksjonshem-
mede	lokalt	–	både	medlemmer	
og	andre.	

I SAMFUNNET:

TILTAK: 
framtida er kommunal

Skal vi bidra til at lover og rettighe-
ter blir gjeldene i folks hverdag, må 
vi være en synlig og tydelig stemme 
for mangfold, menneskerettigheter 
og lokal, fremtidsrettet handikapp-
olitikk over hele landet. Vi skal være 
en stemme folk lytter til, som får 
gjennomslag og noe mer enn et or-
gan for bare våre egne medlemmer. 

Vi skal være både en rådgiver, sam-
arbeidspartner og en stein i skoen 
for politikere på alle nivåer. Det som 
vedtas, må føre til endret praksis og 
faktiske konsekvenser i folks hver-
dag. Å ignorere eller bryte lover og 

frister må få merkbare konsekven-
ser. Vi skal legge til rette for at all lo-
kal politikk påvirkes av og utformes 
slik at samfunnet fungerer like godt 
for mennesker med funksjonsned-
settelser. Ikke bare det som handler 
om universell utforming og tilgjen-
gelighet, men også alle andre om-
råder. 

Det er også i hverdagen folk utset-
tes for hatkriminalitet, vold og tra-
kassering. Folk som erfarer dette, 
skal oppleve at NHF er en organisa-
sjon som tar dette på alvor og løfter 
deres sak. Vi skal være den organi-
sasjonen hvor du kan engasjere deg 
for å bidra til at hverken du selv el-
ler andre utsettes for kriminalitet el-
ler diskriminering.

- DETTE SKAL VI GJØRE -

1	 Gå foran og gi lokale politikere og byråkrater innspill og veiledning for  
 hvordan man skaper en god kommune for alle innbyggere. 

2	 Bidra aktivt i utformingen av gode, inkluderende og helsefremmede  
 nærmiljøer.

3	 Være en vaktbikkje som sier tydelig ifra både direkte og gjennom  
 media og eventuelt anmeldelser når vi avdekker dårlige politiske og  
 praktiske løsninger, diskriminerende praksis og rettighetsbrudd. 

4	 Bidra aktivt inn i kommunale råd for  funksjonshemmede og i andre  
 organer/grupper som jobber med å gi råd og utvikle god praksis og  
 inkluderende nærmiljøer. 

5	 Bidra til å videreutvikle denne formen for samarbeids- og rådgivnings- 
 grupper slik at de fungerer godt alle steder og har reell makt og  
 innflytelse.

6	 Oppmuntre, støtte og bidra til å bygge nettverk for våre medlemmer  
 og andre funksjonshemmede som ønsker å gå inn i kommune, bydels-  
 og fylkespolitikken. 
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INNSATSOMRÅDE 3

I ORGANISASJONEN:

TILTAK: 
regionale kraftsentre

Vi skal være tilgjengelige og tilstede 
over hele landet.  Vi skal bygge opp 
sterke lokale og regionale felles-
skap og ressursgrupper av medlem-
mer, frivillige, støttespillere og andre 
som med stor eller liten innsats øn-
sker å gjøre noe sammen med oss 
for felles sak. Våre regionkontor skal 
være regionale kraftsentre som tar 
tak i den overordnede politikken og 
ideologien som forener oss og brin-
ger denne ut alle steder i samfun-
net. Det betyr at vi må endre måten 
vi jobber på. 

Regionkontorene og regionstyrene 
skal være noe mer enn et bindeledd 
mellom nivåer. Framover skal regio-
nene styrkes til å bli kraftsentre for 
utadrettet handikappolitikk og hold-
ningsarbeid over hele landet. Bin-
deleddsfunksjonen tones ned, og vi 
toner opp det å være organisasjo-
nens stemme og sentrum for aktivi-
tet i de ulike regionene. Når vi snak-
ker om regionene her, inkluderer 
det hele NHF og alle ulike organisa-
sjonsledd som geografisk hører til i 
området. 

Sterke regioner kan drive utadret-
ta, slagkraftig og synlig arbeid i lo-
kalmiljøer i hele regionen. Lokalmil-
jøer er mer enn kommunepolitikk og 
kommunal forvaltning. Lokalmiljø-
er omfatter f.eks. nærmiljøsentre og 
høgskoler, nabolag og arbeidsplas-
ser, frivillig sektor og politiske parti-
er, eldresentre og barnehager, me-

dier og informasjon. Tillitsvalgte og 
ansatte får også ansvar for å løfte 
og lede de samkjørte nasjonale sat-
singene og aksjonene i regionen.

TILTAK: 
satse på det som virker

Lag som fungerer godt eller har vilje 
 til å satse, skal støttes og videreut-
vikles, få bistand til å vokse og utvi-
kle sterke stemmer og fellesskap. Vi 
skal også etablere nye lag, grupper 
og ressursmiljøer rundt om i landet. 
Dette kan like gjerne være et fel-
lesskap som opprettes i forbindel-
se med en konkret sak eller i et mil-
jø (f.eks. en aksjonsgruppe eller et 
studentlag), som et tradisjonelt lo-
kallag.  

Vi skal ikke bruke opp tid og krefter 
fra våre aktive tillitsvalgte og ansat-
te til å opprettholde organisasjons-
ledd som ikke har aktivitet. I løpet 
av strategiperioden er det et mål 
at 90 % av lagene skal være akti-
ve. Det betyr både at vi skal: 1) ska-
pe aktivitet i lagene 2) etablere nye 
aktive grupper og fellesskap 3) bi-
stå passive lag i å slå seg sammen 
med andre eller legge seg ned. Res-
surser som frigj øres fra å yte ser-
vice overfor inaktive lag, brukes på 
lag og grupper som kan utløse både 
aktivitet og støtte. Målet er å styrke 
organisasjonsledd med potensiale 
og opprettete nye, utadrettede fel-
lesskap, rundt om i landet, for akti-
vitet og påvirkningsarbeid.

- DETTE SKAL VI GJØRE -

1	 La regionene bli kraftsentre for utadrettet handikappolitikk og  
 holdningsarbeid over hele landet. 

2	 Bruke 60-70 prosent av alle våre ansattressurser (ved region- og hoved- 
 kontor) til å skape og mobilisere til utadrettet arbeid som bygger opp  
 under samfunnsoppdraget og de organisatoriske og interessepolitiske  
 hovedsatsingene som er vedtatt i politisk program og denne strategien.

3	 Sørge for at ansattressursene ved hovedkontoret også i større grad bidrar  
 både organisatorisk, politisk og praktisk til å løfte synlighet, aktivitet og  
 påvirkning over hele landet. 

4	 Utrede muligheten for å samlokalisere alle våre regionkontor med andre  
 organisasjoner som også har regionale kontorer og som jobber for de  
 samme hovedprinsippene knytta til menneskerettigheter, likeverd,  
 interessepolitikk og holdninger som oss. 

5	 Støtte aktivt opp om lokale lag / organisasjonsledd med aktivitet og bistå i  
 etableringen av nye utadrettede fellesskap for aktivitet, holdnings- og  
 påvirkningsarbeid.

6	 Prioritere utadrettet aktivitet og samfunnsrettet arbeid – særlig lokalt og  
 regionalt – og bruke mindre ressurser på administrasjon, drift og inn- 
 advendt organisasjonsarbeid.
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Si ifra
Vi tar tak i lovbrudd, fordommer, feil og mangler. Vi skal reagere og være en  
tydelig stemme når mennesker utsettes for diskriminering og utestengning, og 
når man ikke får eller må sloss for sine lovpålagte rettigheter. Vi skal ta affære 
både på person- og samfunnsnivå. 

NHF	er	en	vaktbikkje	som	ikke	
er	redd	for	å	si	ifra	når	det	
trengs.	Vi	skal	reagere	når	det	
avdekkes	diskriminering,	krimi-
nalitet	eller	andre	grove	forhold	
overfor	funksjonshemmede.	
Vi	kan	ikke	tillate	oss	å	over-
se	noen	former	for	diskrimine-
ring.	Vår	reaksjon	skal	være	i	
samsvar	med	uretten	som	av-
dekkes.	Noen	ganger	må	vi	an-
melde	eller	aksjonere.	Andre	
ganger	gi	råd	eller	le	høyt,	men	
vi	skal	aldri	la	være	å	reagere.

I SAMFUNNET:

TILTAK: 
søkelyset på de som diskriminerer

En av våre viktigste metoder for å si 
ifra skal være å vende søkelyst bort 
fra de som diskrimineres og rette det 
mot de som diskriminerer. Fokuset 
skal ikke være eleven som ikke kom-
mer inn på skolen eller arbeidssøke-
ren som ikke får jobb. Flomlyset skal 
kastes på den skolen som bevisst 
stenger noen ute og på arbeidsgi-
veren som diskriminerer kvalifiser-
te søkere. Slik skal vi selv snakke om 
diskriminering og også jobbe for at 
andre, bl.a. journalister og politikere, 
omtaler diskrimineringssaker.

TILTAK: 
følge med og si i fra

Vi skal oppfordre folk til å melde fra 
om diskriminering. Selv om vi ikke 
kan løse hver enkelt sak, er det vik-

tig få vist gjennom de mange histo-
riene at dette ikke dreier seg om en-
keltepisoder, men om systematisk 
diskriminering, forskjellsbehand-
ling og utestengelse tillatt gjennom 
unntak i lovverket. Det er vår jobb å 
samle inn og løfte fram disse histo-
riene og erfaringene, slik at de ikke 
lenger kan overhøres eller dysses 
ned. Vi skal jobbe for at lovbrudd og 
diskriminering får konsekvenser.

TILTAK: 
mot hatkriminalitet og vold

Vi skal melde oss aktivt på i kam-
pen mot hatkriminalitet og vold mot 
funksjonshemmede og bidra til et 
kraftfullt samarbeid med organi-
sasjoner og miljøer som er opptatt 
av det samme. Dette gjelder andre 
som også er særlig utsatt for hatkri-
minalitet, men også ungdomsmiljø-
er, lærere og lærerstudenter, politiet 
og politistudenter og forsknings-
miljøer.

- DETTE SKAL VI GJØRE -

1	 Snu søkelyset over fra de som diskrimineres til de som diskriminerer.  
 Flomlyset skal kastes på de som bevisst stenger noen ute, driver  
 urettmessig forskjellsbehandling eller ikke følger loven.

2	 Samle inn historier og opplevelser med diskriminering (gjerne i mange  
 ulike former og uttrykk), sette dem sammen og løfte dem fram. 

3	 Følge med i samfunnet og nyhetsbildet med et våkent blikk og reagere  
 når det avdekkes diskriminering. Vi skal bruke sosiale medier aktivt for  
 å vise fram urett og mobilisere støtte. 

4	 Etablere samarbeid og fellesaktiviteter med organisasjoner og miljøer  
 som er opptatt av hatkriminalitet mot funksjonshemmede både på  
 nasjonalt og regionalt nivå. 
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INNSATSOMRÅDE 4

I ORGANISASJONEN:

TILTAK: 
gi hverandre mot og kunnskap

I fellesskapet henter vi kunnskap, 
mot og trygghet til å avdekke dis-
kriminering, dele opplevelser, møte 
utfordringer og bruke våre erfarin-
ger for å skape endring. Vi skal til-
by trygge fellesskap og nettverk for 
mennesker som utsettes for dis-
kriminering. Vi skal si klart ifra om 
urett, bruke (sosiale) medier, skape 
engasjement og støtte for våre sa-
ker og sette politikere og andre på 
plass når det trengs. 

TILTAK: 
raushet og takhøyde

Når vi skal ut og fronte arbeidet for 
likestilling og mot diskriminering, 
er det viktig at vi ikke blir tause el-
ler vage i redsel for å si noe feil. Det 
er bedre at en vaktbikkje bjeffer en 
gang for mye enn en gang for lite. Vi 
skal aktivt støtte hverandre, heie og 
være rause. 

Det er bedre at vi av og til sier noe 
feil enn at vi ikke sier noe, men vi 
skal jobbe for å være etterrettelige 
og troverdige. Vi skal være gode til 
å minne hverandre om at vi, til tross 
for ulikheter, kjemper for mye av det 
samme og står sammen. Vi skal lete 
etter og ta i bruk hverandres styrker 
og bruke ulikhetene aktivt og strate-
gisk til å nå bredt ut.

- DETTE SKAL VI GJØRE -

1	 Bruke både egne ressurser og kompetanse fra dyktige samarbeids- 
 partnere til å heve kunnskapsnivået vårt og bli proffere til å si ifra om  
 urett og vekke engasjement og støtte når vi sier ifra.

2	 Tilby støtte, trygghet og gode nettverk for de som utsettes for  
 diskriminering.
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Stå sammen
Når diskriminerte grupper organiserer seg og står sammen, skaper vi endring. Vi 
skal vise at mangfold og variasjon er en styrke – både for samfunnet som hel-
het og for vår egen organisasjon. De virkelige gjennomslagene får vi når vi står 
sammen for felles sak. Vi er en stor organisasjon med mange venner og støtte-
spillere, mange medlemmer og mange forgreninger – tilstede over hele landet.

I SAMFUNNET:

TILTAK: 
invitere til samarbeid og stille opp 
for (hver)andre

Vi skal invitere andre organisasjoner 
og miljøer som jobber for det sam-
me som oss, særlig på rettighets-
området, til forpliktende samarbeid. 
Vi skal ta initiativ til å jobbe tettere 
sammen både i det daglige og ved 
spesielle saker og markeringer. Det 
være seg å jobbe sammen om fag- 
og politikkutvikling eller å arrangere 

store aksjoner, kampanjer, konferan-
ser og andre utadretta aktiviteter. 

Vi er ikke oss selv nok. Vi skal være 
en organisasjon som vil reagere når 
mennesker med eller uten funks-
jonsnedsettelser, enkeltpersoner el-
ler grupper, blir diskriminert eller 
krenket. I hver region skal vi derfor 

ta initiativ til å etablere samarbeids-
nettverk med andre organisasjoner 
om minoriteters rettigheter. Hvem 
det vil være naturlig å samarbeide 
med, vil variere fra sted til sted. Må-
let er at dette nettverkssamarbeidet 
leder fram til konkrete planer for ut-
adretta fellesaktiviteter. 

- DETTE SKAL VI GJØRE -

1	 Jobbe for å etablere samarbeid med organisasjoner som jobber for de  
 samme sakene som oss, både i det daglige og fra sak til sak.

2	 Samarbeid med andre skal være sentralt i alt vårt arbeid, og når vi drar  
 i gang nye aktiviteter skal dette som hovedregel skje i nært samarbeid  
 med andre. 

3	 Etablere samarbeid med andre om minoriteters rettigheter og jobbe for  
 at dette leder fram til konkrete aktiviteter i alle regioner. 

4	 Styrke og synliggjøre organisasjonens internasjonale bistandsarbeid,  
 både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
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INNSATSOMRÅDE 5

I ORGANISASJONEN:

TILTAK: 
åpne for nye fellesskap 

Et godt sosialt miljø er viktig både 
for et velfungerende og slagkraf-
tig fellesskap og for hvert enkelt 
medlem. For mange av oss er det 
å stå sammen, skulder ved skul-
der og møte andre i samme situa-
sjon en viktig grunn for å være med-
lem. Men det er også mange som 
ikke føler seg hjemme i organisasjo-
nens etablerte fellesskap og grup-
per. Vi skal åpne opp for og legge til 
rette for at det også etableres nye 
fellesskap. Noen vil være sammen 
med andre i samme livssituasjon, 
studenter, foreldre, pensjonister o.l. 
Andre vil møte folk som er opptatt 
av samme sak. Bosted eller diagno-
se er ikke alltid det som forener eller 
engasjerer, og det skal vi komme 
i møte.

TILTAK: 
bygge sterk vi-kultur

God organisasjonskultur og tillit er 
avgjørende for at vi skal klare å gjen-
nomføre nødvendige kursendringer 

i organisasjonen. Gjennom konkre-
te samlende aktiviteter som omfatter 
hele organisasjonen – ansatte, tillits-
valgte, medlemmer, regioner, lands-
foreninger og lokale lag og grupper 
skal vi bygge en sterk og god kultur 
for å jobbe sammen i organisasjo-
nen. Det skal investeres tid og res-
surser i å bygge en vi-kultur. Å byg-
ge tillit dreier seg i liten grad om å 
sitte på møter og snakke om orga-

nisasjonskultur, men om hvordan vi 
snakker til hverandre og om hver-
andre. Særlig må våre fremste til-
litsvalgte og alle våre ansatte, som 
er toneangivende i organisasjonen, 
gjennom sin adferd og sitt språk ut-
vise respekt og kommunisere til-
lit også når vi støter på uenighet og 
diskusjoner.

- DETTE SKAL VI GJØRE -

1	 Legge til rette for å prøve ut og etablere nye former for arbeidsfellesskap,  
 team og grupper i organisasjonen. 

2	 I alle våre store prosjekter, tiltak og satsinger, enten de er samfunnsrettede  
 eller organisatoriske, skal vi påse at organisasjonen er inkludert gjennom  
 hele prosessen – fra idé og utvikling til gjennomføring og gjennomslag. 

3	 Løfte temaet organisasjonskultur inn i alle våre styrende organer. Våre  
 tillitsvalgte skal være bærere av og fremme vi-kultur, tillit og gode  
 holdninger i organisasjonen. 

4	 Sentralstyret, de øverste tillitsvalgte fra hele organisasjonen og den  
 ansatte ledelsen skal sammen stå i front for å fremme en rausere  
 organisasjon med stor takhøyde. 
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Være synlige
Vi skal gjøre det synlig og tydelig hva samfunnet går glipp av når mennesker 
stenges ute. Når det kreves må vi aksjonere og vise hva det faktisk handler om. 
Sånn skal vi få flere til å se og forstå. 

I SAMFUNNET:

TILTAK: 
aksjoner

Vi skal ta i bruk mange ulike ak-
sjonsformer som gir oss den opp-
merksomheten vi trenger for å få 
større gjennomslag. Aksjonene vi 
velger skal være effektive. Vi skal 
få maksimal uttelling igjen for inn-
satsen. Da må vi ta i bruk virkemid-
ler som for eksempel tøffe historier 
i kombinasjon med slagkraftig fak-
ta, tydelige budskap, gjerne humor 
og oppfinnsomhet, repetisjon og 
gjenkjennelse - slik at folk både kan 
kjenne seg igjen i budskapet, og at 
de møter det flere steder.

TILTAK: 
helhetlig og kraftfull  
interessepolitisk innsats

Vi skal oftere gjøre det samme sam-
tidig i hele organisasjonen. Vi er 
mange og kraftfulle når vi vil. Og 
hopper vi på likt, kan vi skape større 
rystelser enn om vi sprer oss både 
i budskap, tidsrom og aksjonsform.  
Vi skal vise fram at dette ikke er noe 
som bare angår en liten lokal grup-
pe, men alle funksjonshemmede 
– og vi står samla bak de politiske 
kravene. 

- DETTE SKAL VI GJØRE -

1	 Bruke mer av tiden vår ut i samfunnet. Vi skal bruke ressursene våre,  
 som blant annet er de ansatte, til å lede kampanjer og aksjoner, ta  
 initiativ og sette i gang aktiviteter som gjør oss og sakene synlige over  
 hele landet. 

2	 Ta FNs dag for funksjonshemmede tilbake. I løpet av strategiperioden  
 skal vi år for år bygge opp synlighet og gjennomslag som gjør at vi  
 3. desember 2021 har en stor og synlig markering i de 10 største byene. 

3	 Videreutvikle arrangementer som Funkisdagene og Funkfest til å  
 involvere stadig større deler av organisasjonen og bre seg utover. Livs- 
 glede og kultur i kombinasjon med politisk og faglig budskap har stor  
 gjennomslagskraft.
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INNSATSOMRÅDE 6

I ORGANISASJONEN:

TILTAK: 
ta i bruk hele organisasjonen

Regionene har ulike styrker som vi 
skal bruke bedre, men vi skal også 
jobbe for å få en mer felles uttrykks-
form. Vi skal ha perioder hvor vi job-
ber med de samme temaene, både 
organisatorisk og politisk, enten det 
er i forbindelse med f.eks. skole-
start eller FN-dagen vår, verveuker, 
skolebesøk, holdningsturne e.l. Re-
gionene blir sentrale for i perioder 

å få til det samstemte trøkket hvor 
vi gjør det samme over hele lander 
samtidig. I denne sammenhengen 
omhandler regionene alle deler av 
organisasjonen som geografisk hø-
rer til regionen. 

TILTAK: 
bygge oppslutning

Vi må holde ut og gjøre det vi 
bestemmer oss for jevnlig og over 
tid. Vi kan bygge opp noe stort 
over tid til å bli en årlig «begiven-
het», eller gjøre mindre ting og 
gjenta dem månedlig, ukentlig eller 
til og med daglig i perioder for slik 
å gradvis bygge opp en kjennskap 
og forventning. For å få til dette må 
vi gi hverandre rom for å prøve og 
feile og ta inn over oss at det tar 
tid å bygge opp gode aksjoner og 
kampanjer som får bred oppslutning 
både innad og utad. 

- DETTE SKAL VI GJØRE -

1	 Ha kampanjeperioder hvor vi jobber med de samme temaene samtidig  
 over hele landet. Regionene blir kjernen i dette arbeidet. 

2	 La de ulike kampanjeperiodene bli ledet av regionene på rundgang.

3	 Velge noen temaer og aksjonsformer som vi repeterer, med justeringer og  
 forbedringer, gjennom hele strategiperioden for å bygge bred oppslutning.

4	 Vise fram hva vi har fått til og hva vi kan få til sammen. Vi må få vist fram  
 all kunnskapen vår og nå ut til andre – ikke bare hverandre.
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Satse ungt
Satse ungt skal være et førende prinsipp for våre prioriteringer og vårt arbeid i 
de neste fem årene. Ikke bare skal dette gjelde de interessepolitiske og orga-
nisatoriske hovedsatsingene, men også annen daglig virksomhet og drift. I alle 
våre aktiviteter skal vi sørge for at dette prinsippet er ivaretatt. Med ungt fokus 
mener vi ikke bare barn, ungdom og vår egen ungdomsorganisasjon NHFU, 
men like mye unge voksne i hele organisasjonen, som har vært en forsømt 
gruppe. 

I SAMFUNNET:

TILTAK: 
ung politikk

Vi skal utarbeide en konkret, helhet-
lig og gjennomarbeidet politikk for 
ungdom og unge voksne. Dette skal 
vi gjøre gjennom å mobilisere blant 
våre egne unge mellom 25 og 40 år 
+/-, som sammen med andre orga-
nisasjoner og ressurspersoner får 
i oppdrag å utforme vår politikk på 
dette forsømte området. Denne po-
litikken skal vi kommunisere tyde-
lig, blant annet ved valg, og det skal 
synes at vi har kompetanse og en-
gasjement for unge med funksjons-
nedsettelser. Vi skal også være en 
tydeligere stemme mot de som me-
ner at svaret på utfordringene unge 
møter primært ligger hos personen 
og ikke i samfunnets holdninger og 
hindringer.

TILTAK: 
ung påvirkning

Dagens elevrådsledere er morgen-
dagens ministre. Og de som i dag 
studere journalistikk eller pedago-
gikk, vil formidle og forme morgen-
dagens holdninger. Vi skal derfor 
tenke ung målgruppe i alle våre sat-
singer, blant annet ved å kommu-
nisere spesielt med yngre politike-
re, tilby veiledning om inkludering til 
yngre ledere eller holde innlednin-
ger for studenter.  Vi skal prioritere å 
rette kunnskapsformidling og hold-
ningsarbeid mot de som skal forme 
samfunnet framover. 

Våre tiltak overfor unge skal vi ut-
vikle i nært samarbeid med NHFU, 
slik at vi utfyller og styrker hveran-
dres arbeid. 

- DETTE SKAL VI GJØRE -

1	 Ha yngre voksne, fra 25 – 45 år +/-, som en hovedmålgruppe for våre  
 satsinger, i vår kommunikasjon og i påvirkningsarbeidet. 

2	 Utarbeide konkret og helhetlig politikk for ungdom og unge voksne  
 med funksjonsnedsettelser og løfte dette politisk.
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INNSATSOMRÅDE 7

I ORGANISASJONEN:

TILTAK: 
ung organisasjon

Enten vi skal ha aksjon, holde inn-
legg, avholde landsmøte, utforme 
politikk, ansette, ha møter, verve, 
velge styre, lage kurs, endre navn, 
lage nettsider, vedta budsjett, holde 
innlegg, velge samarbeidspartnere, 
vedta hjelpemiddelpolitikk eller an-
net, skal vi forsikre oss om at vi iva-
retar satse ungt i egen organisasjon. 

Det skal settes av ressurser på re-
gionkontorene til å prioritere å byg-
ge opp organisasjonen og appellere 
til en yngre målgruppe. Dette hand-
ler om utforming av politikk, kunn-
skapsheving, å planlegge aktivite-
ter som appellerer til unge under 40 
år, rekruttering og oppsøkende virk-
somhet, og det handler om synlig-
het på steder – både reelle, men 
ikke minst både i nye sosiale-  og 
i tradisjonelle medier. Vi skal støtte 
og bruke våre egne medlemmer og 
støttespillere i aldersgruppen både 
for å utvikle ideer og planer for ar-
beidet og i gjennomføringen av til-
takene.

TILTAK: 
NHFU, vår ungdomsorganisasjon

Vi skal bidra med ressurser til å 
opprette og styrke NHFU lag og 
unge miljøer i alle regioner. For at 
nylig reetablerte NHFU skal kun-
ne etablere seg som en aktiv ung-
domsorganisasjon, må de få lang-
siktig og forutsigbar økonomisk 
støtte i gjenoppbyggingsfasen. 
NHFU bes derfor om å utarbeide 
en ambisiøs, men realistisk plan for 
hvordan de i løpet av en 5-års peri-
ode kan vokse til et bærekraftig nivå 

og bli en organisasjon som har både 
menneskelig og økonomisk styr-
ke til å være en synlig og slagkraftig 
ungdomsorganisasjon med høyt ak-
tivitetsnivå. NHF og NHFU skal på 
bakgrunn av denne planen komme 
til enighet rundt hvordan de to or-
ganisasjonene kan jobbe sammen 
for å løfte NHFU opp på økonomisk 
«trygg(ere) grunn» og spille på hver-
andres styrker og ressurser. 

- DETTE SKAL VI GJØRE -

1	 Bruke minimum 25 prosent (¼) av stillingsressursene ved alle NHFs region. 
 kontor på arbeid rettet mot ungdom og unge voksne (ca. 25 – 45 +/-) i  
 strategiperioden (2017 – 2021), med mål om å bygge opp organisasjonen. 

2	 Sette av ressurser ved hovedkontoret som dedikeres til ung satsing innen  
 alle naturlige områder. 

3	 Gjøre en synlig snuoperasjon mot en yngre profil i organisasjonen i løpet  
 av strategiperioden. Dette skal komme til uttrykk både i medlemsmassen,  
 blant tillittvalgte, støttespillere og ansatte. 

4	 Bidra til at NHFU sikres forutsigbar og tilstrekkelig økonomisk støtte i en  
 gjenoppbyggingsfase på 5 år. 
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Styrke, støtte og skolere
Vi skal styrke, skolere og engasjere hverandre – både medlemmer og andre til å 
fylle alle de ulike rollene som gjør at vi i sum kan løse samfunnsoppdraget vårt. 
For å nå målene vi setter og gjennomføre tiltakene som skaper samfunnsendring, 
trenger vi mange skolerte og engasjerte mennesker i organisasjonen. Alle tiltake-
ne under dette innsatsområdet har effekt både for vårt utadrettede og samfunns-
rettede arbeid og innad i egen organisasjon. 

I SAMFUNNET OG I 
ORGANISASJONEN:

TILTAK: 
likepersonarbeid

I denne strategiperioden skal vi løf-
te likepersonarbeidet. Vi har et godt 
fundament, og dette arbeidet er 
godt forankret i store deler av orga-
nisasjonen, men vi skal likevel ha 
som mål å løfte og tenke nytt. Sær-
lig skal vi oppmuntre til mer like-
personarbeid mellom personer på 
bakgrunn av likhet i livssituasjon, 
for eksempel likeperson elev, stu-
dent eller foreldre med funksjons-
nedsettelser. Det skal i begynnelsen 
av strategiperioden gjøres en ekstra 
innsats for å gjøre tilbudet om like-
person kjent og tilgjengelig for funk-
sjonshemmede utover egen organi-
sasjon og medlemsmasse.

TILTAK: 
bli gode formidlere 

Det er høyt støynivå i samfunnsde-
batten, og mange som jobber for å 
bli hørt og sett. For at vi skal stå frem 
i dette, trenger vi ikke å rope høy-
est, men vi må være gode til å for-
midle, kunnskapsrike, litt frampå og 
troverdige. Vi skal lære av hverandre 
og andre hvordan vi kan få fram våre 
budskap på best mulig måte gjen-
nom media, ved foredrag og innled-
ninger, på aksjoner og stands, ved 
skolebesøk, i råd og utvalg og i mø-
ter med politikere og andre.

TILTAK: 
bruke sosiale medier for å nå ut

Vi skal styrke organisasjonens di-
gitale kompetanse med mål om å 
skape økt synlighet og gjennomslag 
i saker. Vi skal ta i bruk denne opp-
lagte muligheten for å nå ut med 
vårt budskap og engasjere mange 
for vår sak. Der vi i andre medier blir 
fremstilt og tolket av andre, kan vi i 
sosiale medier selv sette agendaen 
og velge vår vinkling. 

Vi skal bruke sosiale medier for å 
kommunisere - ikke bare informere. 
Det betyr at vi aktivt skal bruke dis-
se kanalene til å etterspørre innspill 
og ideer til arbeidet vårt, høre folks 
meninger og få deres historier. 

Interesseorganisasjoner generelt har 
mye å gå på for å utnytte det poten-
siale som ligger i teknologi og nye 
medier - og vi er intet unntak. Vi skal 
bygge opp solid kompetanse på det-
te i egen organisasjon blant både an-
satte, tillitsvalgte og medlemmer. 
På dette området er det mye vi kan 
lære av hverandre og egne proffbru-
kere av sosiale medier, blogg osv. i 
egen organisasjon, men vi skal også 
hente inn profesjonelle utenfra for å 
lære oss hvordan vi aktivt kan bruke 
tekst, bilde og teknologi for økt syn-
lighet og gjennomslag. 

TILTAK: 
bruke sosiale medier innad

Vi skal aktivt ta i bruk ny teknologi 
og sosiale medier. Dette skal vi gjøre 
for å kommunisere bedre internt, gi 
veiledning og opplæring til hveran-

dre via nettet, lette møtevirksomhet, 
skape nye møteplasser, bruke sosi-
ale medier til å gi hverandre støtte 
og råd og for å nå ut til flere. Vi skal 
ikke være redde for å prøve ut nye 
løsninger. For at flest mulig skal få 
glede av de nye mulighetene til kon-
takt, støtte og kompetanseheving 
som ligger i dette, skal det gis tilbud 
om opplæring. Dette kan gjerne skje 
i samarbeid med andre frivillige or-
ganisasjoner som står i de samme 
utfordringene. Digital og teknologisk 
kompetanseheving omfatter også 
f.eks. å ta film og foto og å skrive 
for nett / blogg.

TILTAK: 
lærlinger i interessepolitikk

I alle større, viktige møter mellom 
organisasjonen og politikere, andre 
organisasjoner og instanser skal det 
være med en «lærling». Dette skal vi 
praktisere enten det dreier seg om 
et møte med ordfører, samarbeids-
møte med andre interesseorganisa-
sjoner, ombud eller ministre. Lær-
linger kan være både unge og eldre 
som gradvis introduseres for inter-
essepolitisk påvirkningsarbeid. 

TILTAK: 
lære å jobbe utadrettet

Vi skal sørge for at nøkkelperso-
ner i hele organisasjonen får opp-
læring og trening i nye arbeidsmå-
ter. Man må læres å lage vellykkede 
aksjoner, mobilisere frivillige, jobbe 
prosjekt- og teamorganisert, skaf-
fe samarbeidspartnere, finansiering, 
oppslutning og mediedekning.
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INNSATSOMRÅDE 8

- DETTE SKAL VI GJØRE -

1	 Løfte og videreutvikle likepersonarbeidet, som skal  
 være et tilbud både til medlemmer og andre. 

2	 Etablere flere rekrutteringstiltak og gjøre likepersons- 
 tilbudet synlig for flere – både for de som vil bli  
 likepersoner og for de som mener de kan ha nytte og  
 glede av tilbudet. 

3	 Holde kurs for likepersoner på kryss og tvers av    
 organisasjonsledd og geografi og gjerne i samarbeid  
 med andre organisasjoner som også utdanner  
 likepersoner.

4	 Kurse medlemmer, tillitsvalgte, ansatte og aktivister til 
 å bli gode formidlere. Tilby medlemmer og tillitsvalgte  
 i alle organisasjonsledd opplæring i organisasjons- 
 arbeid, inkludert innføring i NHFs historie, verdigrunnlag, 
 formålsparagraf og arbeidsmåter.

1	 Aktivt ta i bruk mulighetene som ligger i ny teknologi  
 og ikke være redde for å prøve ut nye løsninger.

2	 Styrke organisasjonens digitale kompetanse, lære opp  
 proffbrukere og gi grunnopplæring til alle som ønsker  
 det.

3	 Herme etter og lære av andre organisasjoner og  
 miljøer som er gode på områder hvor vi henger etter. 

4	 Fortsette arbeidet med å systematisk lære opp flere i  
 politisk påvirkningsarbeid blant annet gjennom  
 deltakelse i politiske møter.

5	 Gi nøkkelpersoner i hele organisasjonen opplæring i  
 utadrettet og inkluderende aksjons- og kampanjearbeid.



22

Fornye og forankre
Endringer i samfunnet skjer for tiden i et vanvittig raskt tempo. Vi skal gjøre de 
kloke endringene som trengs for å benytte oss av denne utviklingen. Vi sitter 
ikke med alle svarene, men vi skal vise initiativ og evne til å gå i front for å finne 
nye løsninger og ideer. I fellesskap med andre skal vi tenke nytt om hvordan vi 
kan nærme oss det samfunnet som er utformet slik at alt er tilgjengelig for alle, 
og som er preget av et inkluderende og raust menneskesyn. Vi skal være pådri-
vere for gode og fremtidsrettede løsninger. 

I SAMFUNNET:

TILTAK: 
handikappolitisk innovasjon / tenke nytt

På alle våre politikkområder kan det 
være aktuelt å initiativ til samlinger 
og møter for å jobbe frem nye for-
slag og løsninger i fellesskap med 
andre. Vi skal bli kjent som en orga-
nisasjon som inviterer til spennende 
og utradisjonelle arbeidsmøter for 
en samfunnsutvikling som sørger for 
økt inkludering og mangfold. 

Vi skal utvikle en metode for slik 
handikappolitisk innovasjon som kan 
brukes i hele organisasjon og i alle 
saker – enten vi snakker om inklu-
derende arbeidsliv eller å bekjempe 
hatkriminalitet. I dette arbeidet skal 
vi ta med oss modige, nye stemmer. 

Vi skal tenke sammen med andre, 
folk og grupper, vi ikke har tenkt høyt 
sammen med før for å lære, lære 
bort, lete og finne nye løsninger og 
ideer. Vi skal herme etter de som er 
gode, se vidt ut og lære også av de 
som jobber på helt andre felt.

TILTAK: 
skape morgendagens politikk

Vi må også tenke nytt om hvordan 
vi kan videreutvikle organisasjonen 
vår for å bli mer slagkraftig og trek-
ke med oss flere folk. NHF skal eta-
blere en nasjonal tenkegruppe for 
overordna politikkutvikling, beståen-
de av sterke, (unge / nye) stemmer 
i samfunnsdebatten. Vi skal invitere 
deltakere fra andre miljøer og orga-
nisasjoner som jobber med minori-

teter og rettigheter, men også fra an-
dre miljøer og enkeltpersoner som 
har en stemme som er tydelig i på-
virkning av samfunnet – vi skal skape 
morgendagens funkispolitikk.

- DETTE SKAL VI GJØRE -

1	 Invitere til spennende arbeidsmøter for å jobbe fram nye løsnings- 
 forslag for økt inkludering og mangfold. 

2	 Utvikle en metode for handikappolitisk innovasjon som kan brukes i  
 hele organisasjonen. 

3	 Invitere til fagutveksling og lære av de som er bedre enn oss på ulike  
 områder.

4	 Etablere en gruppe / et utvalg som skal jobbe frem nye, modige forslag  
 til utforming av morgendagens samfunn og funkispolitikk.
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INNSATSOMRÅDE 9

I ORGANISASJONEN:

TILTAK: 
finne, teste og ta i bruk nye muligheter

Vi skal være modige og nytenken-
de i å teste ut nye tiltak og aktivite-
ter for å trekke med oss flere støt-
tespillere, aktivister og medlemmer. 
Organisasjonslivet endrer seg raskt. 
Folk er ikke lenger like trofaste som 
tidligere, samtidig er mange men-
nesker på søken etter aktiviteter 
som gir mening, gode fellesskap og 
et sted å få utløp for sitt engasje-
ment. Sammen med potensielle ak-
tivister og morgendagens medlem-
mer skal vi finne nye måter å jobbe 
sammen på og gi flere muligheten 
til å være med å oppfylle vårt sam-
funnsoppdrag.

I neste strategiperiode skal vi job-
be fram og teste ut nye former for or-
ganisering. I dette arbeidet må mor-
gendagens medlemmer og aktivister 
være premissleverandører. Hva tenker 
unge og unge voksne om sitt organi-
sasjonsliv? Hva er viktig for dem? Hva 
vil de bruke tid på? Organiseringen 
av det lokale arbeidet/engasjementet, 
hvordan vi trekker med oss og knytter 
til oss støttespillere og medlemmer, 
hvordan vi tar vare på og engasjerer 
dem i ulike saker og ikke bruker opp 
engasjementet deres på å sluse dem 
i tradisjonelt organisasjonsarbeid. Vi 
skal gjøre det lett og ubyråkratisk å 
engasjere seg i NHF og for våre saker. 
Da må vi våge forsøk med nye må-
ter å organisere aktiviteten. Endrings-
agentene fortsetter å møtes en gang i 
året og har et særlig ansvar for å drive 
utviklingsarbeidet videre.

TILTAK: 
forankre

Samfunnsoppdraget og denne stra-
tegien skal forankres i hele organisa-
sjonen i løpet av første halvår 2018. 
Sentralstyret, alle andre tillitsvalg-
te på nasjonalt nivå og ansatte har et 
særlig ansvar for å sørge for at stra-
tegien gjøres kjent for alle, og at or-
ganisasjonen samler seg rundt de ni 
innsatsområdene. Forankringen kan 
ikke påtvinges, folk må motiveres og 

inspireres til å være med. Det blir vik-
tig at vi gjennom handling får fram 
kjernen i denne strategien, nemlig 
at vi får til så mye mer og at det blir 
mye morsommere å jobbe hvis vi er 
mange som står sammen. 

- DETTE SKAL VI GJØRE -

1	 Involvere potensielle aktivister, yngre medlemmer, støttespillere og  
 andre ressurser i et arbeid for å finne, foreslå og teste ut nye måter å  
 jobbe på.

2	 La endringsagentene fortsette å møtes en gang i året.

3	 I større grad prosjektorganisere (og prosjektfinansiere) oss og jobbe  
 i team slik at vi utnytter ressursene og får satt sammen ulik erfaring  
 og kompetanse. 

4	 Legge hovedansvaret for noen av prosjektene  til andre deler av  
 organisasjonen enn hovedkontoret. Disse prosjektene skal også ha  
 et nasjonalt nedslagsfelt / involvere hele organisasjonen. 

5	 Utrede og vurdere nye løsninger knyttet til representasjon og  
 delegatberegning, som legges frem for landsmøtet i 2019. 

6	 Teste ut nye arbeidsmåter og gi mulighet til å eksperimentere med  
 nye måter å organisere arbeidet på der man finner det hensikts- 
 messig. Også i de tilfellene hvor dette kan utfordre dagens vedtekter.

7	 Bruke landsmøtet og andre store, påkostede samlinger til nytenkning  
 både innen interessepolitikk, holdningsarbeid og organisasjonsutvikling.

8	 Sentralstyre, alle andre tillitsvalgte på nasjonalt nivå og ansatte har et  
 særlig ansvar for å sørge for at strategien gjøres kjent for alle, og at  
 organisasjonen samler seg rundt de ni innsatsområdene.

9	 Ingenting om oss uten oss, skal være et bærende og gjennomgående 
 prinsipp for alt arbeidet innad i organisasjonen og i alt vi gjør. 



#sammenomennytid




