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NHFU hadde 895 medlemmer den 31.12.2018.  
  

NHFU hadde følgende regionlag; NHFU Nord-Norge, NHFU Trøndelag, NHFU Oslofjord Vest, 
NHFU Oslo, NHFU Sør Vest, NHFU Innlandet, NHFU Agder og NHFU Øst ved utgangen av 
2018.  
 

Sentralstyret har frem til landsmøtet i 2018 bestått av: 
 
Henriette Nielsen  Leder 
Marianne Knudsen  1. Nestleder 
Henriette Andreassen 2. Nestleder 
Martine Eliasson  Styremedlem 
Tamarin Varner  Styremedlem 
Alexander Petersen  Styremedlem 
Johannes Loftsgård  Vara 
Hanne Øverli Eriksson Vara 
 
Sentralstyret bestod ved utgangen av 2018 av: 
 
Tamarin Varner  Leder 
Marianne Knudsen  1. Nestleder 
Gabriel Wilhelmsen Hoff 2. Nestleder 
Ida Hauge Dignes  Styremedlem 
Hilde Sofie Nilsson  Styremedlem 
Nikita Amber Abbas  Styremedlem 
Daniela Hermansen  Styremedlem 
Marte Imingen  Styremedlem 
Eva Henriksen   Vara 
Sofie Janssen   Vara 

 Bilde av NHFU sitt sentralstyre ved utgangen av 2018 
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I 2018 hadde vi totalt 6 likepersoner i NHFU. Likepersonene har tatt imot 
henvendelser fra medlemmer, deltatt på samlinger, hatt åpen 
telefontjeneste, mulighet for kontakt via chat og arrangert temakvelder i 
Oslo. I tillegg har vi laget en info-film og en ny brosjyre (se bildet) for å 
synliggjøre likepersonsarbeidet og vært synlige på sosiale 
medier.   
 
 

Gjennom SIMU ble det arrangert en samling i Tromsø, 
«Yes, we love too». Vi fortsatte også vårt 
seksualitetsarbeidet med å være synlige i media og sette 
tematikken på dagsorden. I tillegg hadde vi sommerleir 
på Lundheim folkehøgskole hvor identitet og seksualitet 
ble satt på dagsorden. Vi har blant annet deltatt i PRIDE-
parader rundt omkring i landet og vært aktive i Oslo 
Pride House.  

 

 

Vi deltok i Stolthetsparaden 2018, under banneret: Bent Høies 
Pokkers Ansvar (referer til BPA-saken vi jobber for).   
 

 

«Vi står opp for våre medfunkiser» står 
øverst på flyeren.  Sadia, Henriette og Vigdis 
smiler mot kamera med NHF sin inngangsdør 
på hovedkontoret i bakgrunnen. 

Dagny Sofie smiler mot kamera med t-skjorte med 
teksten: Stolt, sterk, synlig. 

Bilde av et banneret: Vi elsker også. Bilder fra 
PRIDE i Tromsø 

Medlemmer i Bergen som står bak banneret "Universell kjærlighet" 
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Vi har samarbeidet med Press (Redd Barna Ungdom) om å lage en ressursside for å gjøre 
organisasjonslivet tilgjengelig for alle. 

 

  

NHFU Sørvest arrangerte storbyweekend i Stavanger i forbindelse med Funkisdagen. Her 
hadde vi fotokurs, politikk, deltakelse på NM-mesterskap i el-innebandy og aktiviteter på 
standen til NHFU på Funkisdagen.  
 
 

I november arrangerte vi et selvforsvarskurs for våre medlemmer. Vi ønsket å arrangere 
kurset et sted vi vil rekruttere flere medlemmer og la kurset derfor til Ålesund.  
 
 

Vi hadde kampanje i forbindelse med 8.mars, og gikk i tog flere steder i landet. Vi skrev 
leserinnlegg og var synlige. 
 

 

Bilde med teksten: Organisasjoner som funker 

Medlemmer i Bergen på 8. mars med to bannere. 1) Kampen mot 
sorteringssamfunnet startet i livmoren. 2) Likestilling og inkludering 

Banner med teksten "Frihet også for verdens rullende 
kvinner". Medlemmer foran banneret. 
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Vi har fortsett arbeidet i prosjektet «Ikke mitt når det er 
blendahvitt» som handlet om å rekruttere flere med 
minoritetsbakgrunn til organisasjonen. Prosjektet har vært 
ledet av Sadia Jabeen Iqbal. Gjennom prosjektet har vi 
stått på stand, vært synlige, deltatt på møter i ulike forum, 
gjennomført temakvelder og hatt fokus på mangfold i 
NHFU. I juni arrangerte vi en mangfoldsfest som avslutning 
på prosjektet. Sadia Jabeen Iqbal vant OXLO-prisen for sin 
innsats.  
 

 

 

 

Internasjonalt utvalg har i perioden jobbet opp mot vår 
utveksling med FEDOMA, vår søsterorganisasjon i 
Malawi. Vi har hatt utveksling mellom to ungdommer 
fra NHFU i Norge, og to ungdommer fra FEDOMA i 
Malawi. Utvalget har også hatt en internasjonal kveld i 
Trondheim, i samarbeid med Amnesty Trondheim. I mai 
hadde vi besøk fra aktivister fra Palestina.  
 

 

 

Stemmer fra og om funksjonshemmede er 
underrepresentert i litteratur, kunst og i den 
offentlige debatten. Vi har tatt saken i egne hender 
og har gått til innkjøp av bøker, filmer og lydbøker 
med litteratur av og om funkiser og diskriminering 
av undertrykte grupper. Funkisbiblioteket er på vårt 
hovedkontor på bussterminalen i Oslo.  
 

 

 

Martine, Patricia, Henriette Andreassen, Amir og Misheck på TV-
studio i Malawi. 

Sadia på utdeling av OXLO-prisen 
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Vi markerte dagen med markeringer 
forskjellige steder i Norge, og var synlig 
med kampanjen «Jeg vil ikke være din 
inspirasjon, jeg vil være din kollega».  
 

 

 

 

 

 

 

 

NHFU deltok på Arendalsuka og gjennomførte aksjoner mot den 
manglende tilgjengeligheten på arrangementene i Arendalsuka. Vi 
arrangerte også en åpen pizzakveld for medlemmer i Agder.  
 
 

 

 

 

 

 

Vi hadde aktivitet i hele landet, og markerte dagen på ulike måter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bilde av en av hyllene på Funkisbiblioteket 

Bilde av en rullestol med et rødt skilt gjennom 
og teksten; Ingen adgang! 
#tilgjengelighetsgeriljaen 

Banner med tittel: Jeg vil ikke være din inspirasjon, jeg vil være din kollega 
med en gruppe med medlemmer foran.  

Bilder av medlemsaktivitet 3. desember 

 



Norges Handikapforbunds Ungdom 

8 
 

 

 NHF Sentralstyret – NHFU har hatt en representant i NHF sitt sentralstyret.  

 Marianne deltok på samling hos HBF (handikappedes Barns foreldreforening) for å 
bedre samarbeidet mellom organisasjonene.  

 Vi hadde aksjon mot utilgjengelige utesteder og jobbet opp mot Oslo kommune. 

 Henriette Nielsen deltok i debatt hos Senter for likestilling i juni 2018. 

 Vi deltok på Mini Abloom Stovner. 

 Vi ga innspill til Redd Barna knyttet til deres kampanjearbeid om seksuelle overgrep 
av barn. 

 Martine Eliasson deltok i rundebordskonferanse om seksuelle overgrep med barne- 
og likestillingsminister.  

 Marianne Knudsen har vært i innspillsmøte med organisasjonen Balansekunst om 
barrierer i kulturlivet.  

 Marianne Knudsen representerte NHFU på Disability Summit, med funkisaktivister fra 
hele verden. 

 Johannes Loftsgård deltok på unge Høyre sin 
sommerleir i Arendal.   

 Ingrid Thunem og Nikita Amber Abbas har deltatt på 
workshop hos Buf.dir om frafall i skolen.  

 Gabriel Wilhelmsen Hoff, Tamarin Varner og Martine 
Eliasson deltok på «Ta Plass», lederkurs hos LNU.  

 Tamarin Varner har vært del av LNU sitt 
ledernettverk. 

 Marianne Knudsen var i Stortingets Vandrehall ifm 
Regjeringens budsjettforslag for 2019. 

 Marianne Knudsen holdt appell på 
Barnerettighetsseminaret til Redd Barna 2018.  

 
 

Vi har jobbet med å være synlig på sosiale medier for å profilere oss og rekruttere nye 
medlemmer. Vi er aktive på plattformene: Blogg, Nettside, Twitter, Instagram, Youtube og 
Facebook. 

Bilde av Marianne i London 
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Aadministrasjonen har i 2018 bestått 
av: 

 Sissel Eidhammer (100 %). 

 Ingrid Thunem (70 %), rådgiver 
organisasjon og prosjekter (50 
%) og prosjektleder for «Yes, we 
fuck» (20 %). 

 Kristofer Olai Ravn Stavseng (50 
%), rådgiver politikk og 
kommunikasjon.   

 Sadia Jabeen Iqbal (20%) 
fortsatte i et 
prosjektengasjement for 
prosjektet «Ikke mitt når det er blendahvitt». Sadia hadde også et kortvarig 
engasjement knyttet til å følge 
opp vårt likepersonsarbeid.  

 Martine Eliasson (30 %), prosjektleder utveksling med FEDOMA i Malawi.  

 Marie Iversen Bjørn (50 %) fortsatte som (Medie)Produksjon og Design-ansvarlig. 

Totale driftsinntekter i NHFU for 2018 var 3 014 759. Totale utgifter var 2 971 517. Årets 
resultat ble et overskudd på 56 757 kroner, inklusive renteinntekter.  
 

Administrasjonen; Martine, Sissel, Ingrid, Kristofer, Marie og 
Sadia smiler mot kamera 
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NHFU hadde 871 medlemmer den 31.12.2019.  
  

NHFU hadde følgende regionlag; NHFU Nord-Norge, NHFU Trøndelag, NHFU Oslofjord Vest, 
NHFU Oslo, NHFU Sør Vest, NHFU Innlandet, NHFU Agder og NHFU Øst ved utgangen av 
2019.  
 

Sentralstyret har i 2019 bestått av: 
 
Tamarin Varner  Leder 
Marianne Knudsen  1. Nestleder 
Gabriel Wilhelmsen Hoff 2. Nestleder 
Daniela Guttie Hermansen Styremedlem 
Nikita Amber Abbas  Styremedlem 
Marte Imingen  Styremedlem 
Hilde Sofie Nilsson  Styremedlem 
Ida Hauge Dignes  Styremedlem 
Sofie Jansen   Vara 
Eva Henriksen   Vara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bilde av NHFU sitt sentralstyre 2019 
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I 2019 hadde vi totalt fire likepersoner i NHFU. Likepersonene har 
tatt imot henvendelser fra medlemmer, deltatt på samlinger, hatt 
åpen telefontjeneste og mulighet for kontakt via chat. 
 

 
 
 

Gjennom SIMU ble det arrangert en samling i Sarpsborg i 
januar, en samling på Fornebu i mars og en samling i 
Tromsø i november. Samlingene og utvalgets arbeid var 
gjennom prosjektene Rullende Regnbuer, med midler fra 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, og prosjektet 
«Yes! We Fuck». Utvalget arrangerte også sommerleir på 
Lundheim folkehøgskole i juli. Sommerleiren var en del av 
prosjektet «Yes! we fuck» som ble gjennomført med midler 
fra ExtraStiftelsen (nå DAM). Vi fortsatte også vårt 
seksualitetsarbeidet med å være synlige i media og sette 
tematikken på dagsorden også sommerleiren på Lundheim 
folkehøgskole hvor identitet og seksualitet ble satt på 
dagsorden. Vi har blant annet deltatt i PRIDE-parader rundt 
omkring i landet og vært aktive i Oslo Pride House. Under 
Pride i Oslo var NHFU deltager med egen flåte i paraden og 
arrangør for en samtale om diskriminering, hatprat og 
mikroaggresjon med ulike minoritetsgrupper, i samarbeid 
med Unge funksjonshemmede.  
 

« Vi står opp for våre 
medfunkiser» står øverst 
på flyeren.  Sadia, Henriette 
og Vigdis smiler mot 
kamera med NHF sin 
inngangsdør på 
hovedkontoret i 
bakgrunnen. 

«Vi står opp for våre medfunkiser» 
står øverst på flyeren.  Sadia, 
Henriette og Vigdis smiler mot 
kamera med NHF sin inngangsdør 
på hovedkontoret i bakgrunnen. 

Videomøte med likepersonutvalget ved Henriette Andreassen, Vigdis Nielsen, Nora 
Spitalen, Martine Eliasson og Johannes Loftsgård.  

To medlemmer med t-skjorter med skriften 
«No place for homophobia, transphobia, 
sexism, racism, abelism, hate» og «Jeg er i 
hvertfall ikke hetro» i regnbueskrift.  
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Internasjonalt utvalg har i perioden jobbet opp mot vår utveksling med FEDOMA, vår 
søsterorganisasjon i Malawi. Vi hadde besøk fra Malawi i januar og i mars 2019.  
Prosjektet ble ledet av Martine Eliasson som var ansatt i en prosjektlederstilling.  
Prosjektet ble avsluttet i juli 2019.  
 
 

Utvalget har Ida Dignes som utvalgsleder og har jobbet jevnt gjennom hele 2019. Utvalget 
har hatt flere møter og medlemmer fra utvalget har representert NHFU på blant annet 
Deltok på seminar om barrierer for utveksling i høyere utdanning på Færøyene.  
 
 

Gruppebilde av alle deltagerne på Sommerleir utenfor Lundheim Folkehøgskole.  

Bildecollage av aktivitet i regi av SIMU: Skål full av navnebuttons med NHFU og Skeiv Ungdom-logo, Pride-pyntet bord, 
Deltagere som smiler mot kamera, Deltagere i Prideparaden med blomsterkranser og plakater, Stort banner med 
teksten «Ikke kurer oss, aksepter oss» i regnbueskrift. 
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Utvalget startet sitt arbeid i november 2019 og har Marie Karlsen som leder. Utvalget har i 
2019 hatt flere møter og har jobbet med blant annet aktivitetshjelpemidler. Utvalget leverte 
innspill til Oslo Economics sitt arbeid med evalueringen av ordningen med 
aktivitetshjelpemidler for de over 26 år. Utvalget deltok også på åpningen av den nye 
hjelpemiddelformidlingen i Oslo.  
 
 

Stemmer fra og om funksjonshemmede er 
underrepresentert i litteratur, kunst og i den 
offentlige debatten. Vi har tatt saken i egne hender 
og har gått til innkjøp av bøker, filmer og lydbøker 
med litteratur av og om funkiser og diskriminering av 
undertrykte grupper. Funkisbiblioteket er på vårt 
hovedkontor på bussterminalen i Oslo. I 2019 har vi 
videreført arbeidet og fortsatt innkjøp og drift av 
funkisbiblioteket. Biblioteket er godt besøkt og har 
blitt et populært sted å stoppe innom for 
medlemmer og støttespillere som er i området.  
 
 
 

Vi har fortsett arbeidet i prosjektet «Ikke mitt når det er blendahvitt» som handlet om å 
rekruttere flere med minoritetsbakgrunn til organisasjonen. Tematikken har blitt videreført i 
prosjektet «Se oss, hør oss, ta oss med» har vært ledet av Sadia Jabeen Iqbal.  
 

 

Med tillitsvalgt Amir Hashani i spisse arrangerte 
vi et seminar om hatkriminalitet på 
Litteraturhuset i Oslo. Seminaret bestod av flere 
innlegg, og en panelsamtaler med 
likestillingsminister Trine Skei Grande, 
generalsekretær i NHF Sunniva Ørstavik, 
politiførstebetjent Monica Lillebakken fra 
hatkrimgruppen til Oslo politidistrikt og 
likestillingsombud Hanne Bjurstrøm. Eirik Rise 
fra Stopp Hatpratbevegelsen var ordstyrer.  

Ida Dignes holder frem boken iLove2. Marie Bjørn 
smiler til kamera foran et bord med et utvalg av 
bøker.  

Bildecollage: Øverst: panelsamtale med Eirik Rise, Hanne Bjurstrøm, 
Monica Lillebakke, Sunniva Ørstavik, Trine Skei Grande. Nederst: Tamarin 
Varner holder appell. Full sal av deltagere. Trine Skei Grande, Amir Hashani 
og Ida Dignes.   
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Vi deltok på parolemøte flere steder i landet og arrangerte bannerverksted i forkant av 
dagen. På selve dagen gjorde vi oss synlige ved å gå i tog flere steder i landet. Vi skrev 
leserinnlegg og var synlige. 

 
 

 

Vi markerte dagen med markeringer forskjellige steder i 
Norge, og var synlig med kampanjen «Jeg vil ikke være din 
inspirasjon, jeg vil være din kollega».  

Til venstre: Daniela Guttie holder appell. Amir Hashani holder en plakat med teksten «Like mye kvinne like mye verdt». Kake med teksten 
«Kvinnedagen 2019» og bilde av banneret med teksten «Like mye kvinne, like mye verdt». Deltagere på frokosten. 
Midten: To bannere. Hvite med rød skrift. Tekstene: «Likestilling og inkludering for alle verdens kvinner» og «Kampen mot sorteringssamfunnet 
skjer ikke i livmoren» Til høyre: Bildecollage av deltagere i 8.-mars tog over hele landet.  

Over: Plakat med teksten «Jeg vil 
ikke være din inspirasjon, jeg vil 
være din kollega. 85 000 
funksjonshemmede stenges ute 
fra arbeidslivet». 

 
Venstre: Bildecollage med 
deltagere i 1. mai-tog over hele 
landet.  
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Vi markerte at NHFU fylte 40 år under NHF sitt 
landsmøte i juni 2019. Dagen ble markert med 
kake og samtale mellom aktive tillitsvalgte 
gjennom flere år.  
 
 
 
 

Vi deltok i Stolthetsparaden 2019, under 
banneret: Hvis Erna var Hemma. Nestleder 

Marianne Knudsen holdt appell.  
 

Vi var synlige og deltok på ulike Pride- arrangementer rundt om i hele 
landet. I Oslo var det en større satsing som var i regi av SIMU.  
 

Samtale mellom nåværende og tidligere tillitsvalgte i 
NHFU. Ordstyrer Jørgen Foss sitter i midten.  

Marianne Knudsen holder appell med banner bak seg. 
Banneret har teksten «Hvis Erna var Hemma» og har 
NHFU sin logo.  

Medlemmer i blå t-skjorter med NHF sin logo og teksten «Vår 
tid er nå» står på Universitetsplassen i Oslo og smiler mot 
kamera.  

Illustrasjon: Rullende enhjørning 
med regnbue ut bak hjulene og 
teksten «Yes we love too» i 
regnbueskrift.  

Flere grupper av medlemmer som deltar i Pride-paraden i Oslo og i Bergen. Bannere med teksten «Universell kjærlighet» og «NHF 
Pride» i regnbueskrift.  
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NHFU Trøndelag og NHFU Sørvest arrangerte storbyweekend i Trondheim i forbindelse med 
Funkisdagen. Her hadde vi blant annet teatersport, selvforsvarskurs, foredrag og workshops 
om interessepolitikk, samhold og aktiviteter på standen til NHFU på Funkisdagen.  

 
 

 

Vi hadde en workshops i Oslo, med tema: Retten til å gå på din nærskole og retten til nok 
timer med assistanse til å leve et liv som alle andre. Slagordet for valgkampen var: Ikke stem 
inn de som stenger andre ute. Vi markerte oss i sosiale medier, med leserinnlegg i aviser og 
med å ta kontakt med politikere som stod på stand rundt om i landet.  

Gruppe av medlemmer i Pride-paraden i Oslo med regnbueflagg.  Bord med Malesaker til Pride, Sokker med Pridemønster, Pyntet 
NHFU og Ungefunksjonshemmede trailer med plattform full av medlemmer og banner med teksten «Universell kjærlighet».  

Sal full av deltagere under foredrag på Storbyweekend 2019. I bakgrunnen henger banner med teksten «Hvis Erna var Hemma» 
med NHFU logo.  
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NHFU deltok på Arendalsuka i samarbeid med NHF. Her gjennomførte vi aksjoner mot den 
manglende tilgjengeligheten på arrangementene i Arendal.  

 
 
Bilde 1: Nikita Abbas med representanter fra politiet. Bilde 2: Tove Linnea Brandvik i samtale med Audun Lysbakken. Bilde 3: 
Gruppebilde av medlemmer under Arendalsuka med den røde bukken med skiltet Adgang forbudt og Rullestol symbol. Bilde 4: 
Eva og Mohamad smiler mot kamera. 

Flere grupper av medlemmer som deltar i Pride-paraden i Oslo og i Bergen. Bannere med teksten «Universell kjærlighet» og «NHF 
Pride» i regnbueskrift.  
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I september arrangerte vi en samling med fokus på Menneskerettighetskonvensjonen for 
funksjonshemmede(CRPD).  
 

I oktober inviterte vi til en skandinavisk samling i Oslo, med besøk fra våre 
søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark. Tema for samlingen var å lære av hverandre og 
knytte tettere samarbeid på tvers av landegrensene.  
 
I tillegg stod viktige saker som BPA, tilgjengelighet i høyere utdanning, CRPD, hjelpemidler, 
ideologi og lobbyisme på programmet.  

 
 

I 2019 ble NHFU tildelt YS sin 
likestillingspris. I sin begrunnelse trekker 

juryen frem at NHFU har hatt mange viktige 
satsinger de senere årene, som synliggjøring 
av hatkriminalitet og hatefulle ytringer som 
særlig rammer unge funksjonshemmede 
med tilhørighet i flere minoriteter. 
 
De trekker også fram NHFUs 
mangfoldsarbeid for å sikre at de er en 
organisasjon også for funksjonshemmede 
med minoritetsbakgrunn og utfordring av 
tabuer og fordommer når det gjelder kjønn, 
seksualitet og identitet.  

Bilder av deltagere som følger med på innlegg og er i samtale. Innlegg fra Kamzy Gunaratnam. Gruppebilde av alle deltagerne 
med knyttet hånd i været.  

Tamarin Varner og Gabriel W. Hoff med hver sin blomsterbukett. I 
midten holder Hans-Erik Skjæggerud bildet NHFU fikk overrekt.  
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I 2019 gikk NHFU og NHF sammen med Ida Hauge Dignes og Marianne Knudsen og skapte 
podkasten hemma. Podkasten blir ledet og laget av Marianne og Ida og ble lansert på 
Skatten i Oslo den 24. november. Podkasten tar for seg hverdagslivene til damene og de 
snakker om alt fra yoga, one-night stands, homoterapi til diskriminering. 
 

 

 
 
 
 
 

Bilde 1: Marianne Knudsen og Ida Dignes på scenen. Bilde 2: musikalsk innslag. Bilde 3: Gyda Nullmeyer holder tale. Bilde 4: Et 
fullsatt rom av tilhørere med Marianne og Ida i front.  
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Vi hadde aktivitet i hele landet, og markerte dagen på ulike måter. 
Vi delte ut prisen for årets likestillingsbrems til Trine Skei Grande. Vi markerte oss på 
arrangementet til Buf.dir. Vi holdt innlegg på frokostmøte hos Press.  
Vi holdt aksjoner, stod på stands, delte ut materialet og pepperkaker, og lanserte en 
kampanjefilm som vi har lagt i samarbeid med Mari Storstein.  
 

 

Rundt om i landet har våre regionlag, utvalg og sentralstyret invitert inn til medlemsmøter, 
aktivitetsdager, foredrag, sosiale kvelder og har sammen markert seg i samfunnet ved å stå 
på stand, dele ut flyers og snakket med folk om våre saker.  
 
 

Bildecollage av mange medlemmer på 3. desember rundt om i landet. Noen i fakkeltog, noen holder plakater, noen sitter i 
samtale og noen lytter på innlegg. Bilde 2: Rina Wesenberg holder innlegg med teksten «@nhfu_insta deler sine erfaringer med å 
ikke inkluderes i prosesser fordi folk ikke tror at de kan bidra med noe. Mange barn får ikke nok timer med assistent til å delta, og 
det betyr at unge med funksjonsnedsettelser ofte blir snakket om og ikke med.» 
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Over hele landet, i løpet av hele 2019 har våre medlemmer, 
tillitsvalgte og ansatte markert seg i offentligheten, på 
arrangementer, i media og i samfunnet. De har frontet vår 
sak og er våre viktigste ambassadører for likestilling og 
menneskerettigheter. Under følger et utdrag av alt vi har 
deltatt på i 2019.  

- Vi har deltatt i fakkeltog for Anita Elisabeth sin rett til 
frihet over eget liv.  

- Stått på stand i Ålesund. 
- Fagdag hos Redd Barna, tema barn og unges rett til 

deltakelse og rett til å bli hørt.  
- Debatt om helse på seminar i regi av Press. 
- Deltok i ledernettverk i regi av LNU 
- Fulgte FNs høring av Norge i Genève og Norges-

besøk av spesialrapportøren. 
- Deltok på Sjeldendagen 2019. 
- Markerte Rockesokk 2019. 
- Deltok på klimasteiken. 
- Holdt innlegg på NFSS-konferansen. 
- Møter med en rekke politikere fra flere 

ulike partier og komiteer, både på lokal-, 
fylkes og nasjonalt plan for å snakke om 
våre hovedsaker og aktuelle tema.  

- Sendte delegater til barne- og 
ungdomstinget i regi av LNU. 

- Deltok på Mini Abloom. 
- Vært en del av prosjektet ambassadør i 

skoleverket. 
- Deltok på DIT-konferansen 2019. 
- Holdt innlegg på rapportlanseringen av 

«Holdninger til diskriminering, likestilling og 
hatprat i Norge».  

- Sendte delegater til Norges 
Handikapforbund(NHF) sitt landsmøte.  

- Lanserte ny brosjyre.  
- Besøkte sommerleirene til de politiske ungdomspartiene.  
- Bidratt i serien «Sophie Elise tester Norge».  

Deltagere i fakkeltog med plakat med teksten «Et liv 
skal leves, ikke oppbevares. Full frihet nå!» 

Gabriel W. Hoff i dialog med Anniken Haugli i sofaen på NHFU-
kontoret.  
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- Holdt innlegg hos Ridderrennet. 
- Deltatt på Klimabrølet. 
- Deltatt på Funkisdagene i Bergen og i 

Trondheim.  
- Deltok på paneldebatt på Nyt-festivalen i 

Bergen og i Oslo.  
- Holdt innlegg på Barnerettighetsseminaret 

til Redd Barna.  
- Deltok på Freedom Drive i Brussel.  
- Vi var aktive og synlige i Stortingets 

Vandrehall ifm. Regjeringens 
budsjettforslag for Statsbudsjettet 2020.  

- Bidratt i Redd Barnas prosjekt «Det magiske 
klasserommet». 

- Deltok på Fjern gæppen-aksjon i Oslo.  
- Deltatt på panelsamtale om hatprat i Europa.  
- Holdt foredrag for Statens vegvesen om Universell 

utforming.  
- Deltok i panelsamtale på Redd Barnas markering av 

Barnekonvensjonen 30 år.  
- Deltok på konferansen «Sex i bevegelse» i Stockholm.  
- Våre medlemmer og tillitsvalgte har vært på trykk i en 

rekke nasjonale og lokale aviser, deltatt på radioprogram, 
tv-sendinger, og gjestet andre organisasjoner og offentlige 
aktører sine sosiale medier kontoer.  

- NHFU har hatt en representant i NHF sitt sentralstyret.  
 
 
 
 
 

 

Gabriel W. Hoff og Tove Linnea Brandvik på høring av 
statsbudsjettet 2020.  

Amir Hashani og Tone Tellevik Dahl smiler 
mot kamera.  

Bilde 1: Ida Dignes og Kristofer Stavseng på stand. Bilde 2: Nikita A. Abbas, Kristofer 
Stavseng, Trine Skei Grande og Gabriel W. Hoff på stand. Bilde 3: Nikita A. Abbas, 
Kristofer Stavseng og Ida Dignes på stand.  
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Vi har jobbet med å være synlig på sosiale medier 
for å profilere oss og rekruttere nye medlemmer. Vi 
er aktive på plattformene: Blogg, Nettside, Twitter, 
Instagram, Youtube, Snapchat og Facebook. 
 

 
 

Administrasjonen har i 2019 bestått av: 

 Sissel Eidhammer (100 %). 

 Ingrid Thunem (50 %), rådgiver organisasjon og prosjekter (50 %) frem til 01.08.2019 
og prosjektleder for «Yes, we fuck» (20 %) frem til 01.09.2019.  

 Kristofer Olai Ravn Stavseng (50 %), rådgiver politikk og kommunikasjon.   

 Martine Eliasson (30 %), prosjektleder utveksling med FEDOMA i Malawi frem til 
30.04.2910 og 50 % fra 01.05. -01.08.2019.  

 Marie Iversen Bjørn (50 %) fortsatte som (Medie)Produksjon og Design-ansvarlig. 

 Lena Gimse (50 %) rådgiver organisasjon og prosjekter fra 1.10.19 
 

 

Totale driftsinntekter i NHFU for 2019 var 4 127 466. Totale utgifter var 3 154 502. Årets 
resultat ble et overskudd på 1 000 005 kroner, inklusive renteinntekter.  
 

NHFUs CRPD-brosjyre. Ordsky på blå bakgrunn med ordene: 
Likestilling, Frihet, Selvstendighet, Muligheter, Utdanning, 
Karriere, Rettigheter, Krav, Forventninger, CRPD, BPA. I rød og 
hvit skrift. NHFU sin logo i hjørnet.  



 

 

 

 

 



Norges Handikapforbunds Ungdom 
 

2 
 

 
 

 

 

 ............................. 3 

 ............................................................................ 3 

 .................................................................................... 3 

 .............................................................. 4 

 ............................................................................................................. 4 

 ....................... 5 

 ............................................................................... 5 

 ......................................................................................................... 6 

 ............................................................................ 6 

 ........................................................................................ 7 

 ............................................................................ 7 

 ........................................................................................ 9 

 ............................................................................ 9 

 ................. 10 

 

 



Norges Handikapforbunds Ungdom 
 

3 
 

 

 

Utvalget har hatt en koordinator (Ingrid Thunem) i en 20% stilling til og med 30.08.2019. Fra 

30.08.2019 har utvalget ikke hatt lønnet koordinator.  Leder har vært Ingrid Thunem fram til 

årsskiftet 2019/2020. Etter dette tok Marie Iversen Bjørn over stafettpinnen. Hun vil bli 

sittende som leder til hun går ut av NHFU ved NHFU Østs årsmøte i første kvartal av 2021. 

Utvalget har i perioden bestått av 6-8 medlemmer fra hele landet med ulik etnisitet, legning 

og alder. Vi har hatt jevnlige møter via facetime, ca. 8 møter per år. Utvalget har i perioden 

fått inn penger til flere prosjekter, «Yes we fuck», «Rullende regnbuer», sommerleir og 

«selvforsvarskurs». Vi har fått støtte av ExtraStiftelsen og Buf.dir.  

 

Sarpsborg januar 2019 

Samling i samarbeid med Skeiv ungdom. Det var total 55 deltagere, 2 ansatte og 3 

tegnspråktolker. Det var ulike foredrag blant annet kroppspositivisme med Catharina, fokus 

på hvordan organisasjonene kan bli mer inklusive, en spennende debatt om skeive med 

funksjonsvariasjoner. Lørdagskvelden leide vi svømmehallen slik at alle kunne gå i den 

garderoben de ville og bade fritt for kropps/kjønnspress.  

Bildecollage: Linnea Myhre holder innlegg på samling. Selvforsvarskurs. 
Gruppebilde av deltagere på samling. Prideparader.  
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Identitet, seksualitet og psykisk helse. Samling med 100 deltagere, fokus på psykisk helse og 

seksualitet. Linnea Myhre holdt et svært gripende foredrag om psykisk helse. Det var også 

foredrag med psykolog med fokus på god psykisk førstehjelp i hverdagen. Etter rullende 

regnbuer var det behov for økt fokus på kroppspositivitet. Flere parallelle bolker, svært gode 

tilbakemeldinger. Vi hadde også yoga og kunstverksted. 

 

 

Som en del av prosjekt arbeidet fikk vi til et samarbeid med Uloba, funkisstudentene og 

Unge funksjonshemmede i forbindelse med Pride i Oslo. Vi hadde arrangement på Pride 

house i 2019 med fokus på poesi og diskriminering. I 2019 hadde vi egen Pride frokost med 

80-100 deltagere. Under selve paraden hadde vi en flåte med ca. 50 deltagere. Det gikk om 

lag 20 personer bak flåten. Flåten med parolen “kjærlighet kjenner ingen funksjonsevne” ble 

godt mottatt. NHFU har også deltatt i Pride i Trondheim, bergen, fredrikstad og Tromsø 

 

 

Vi har også arrangert sommerleir på Lundheim folkehøyskole fra 8 juli til 14 juli.  Denne 

samlingen omhandlet seksuell helse og parforhold. På sommerleiren belyste vi blant annet 

temaene egen kjærlighet, grensesetting, hva et godt liv er/ hva en selv definerer det som og 

hva er god seksuell helse? Deltakerne kunne velge mellom yoga og Drama. Den siste kvelden 

viste dramagruppa frem fantastiske skuespill med fokus på diskriminering. Det var 70 

deltagere på sommerleir.  

 

Hyggelig helg med Skeiv Ungdom, det ble over penger fra januar så da fikk vi til en flott 

samling til. Vi deltok på boklansering av boka “Skråtekst”, og deltok på Prideparaden i 

Tromsø. 

Temaer vi var innom var: Minoritets-stress, diskriminering og menneskerettigheter. Det var 

omlag 50 deltagere.  

Til dette treffet ble det også laget Unicorn-tskjorter med slagordet Love is Love, Regardless 

of Ability. Disse ble svært populære. Det ble bestilt 500 t-skjorter. Tanken var at etter treffet 

skulle t-skjortene kunne selges både til medlemmer av NHFU, NHF og Skeiv Ungdom, og folk 

utenfor disse organisasjonene. Prisene er: 100 kr for medlemmer av ovennevnte 

organisasjoner, 150 kr til de som ikke er medlemmer. 
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I november 2019 var Ingrid plukket ut til å delta på en internasjonal samling med ILGA i 

Brussel. Her møttes skeive funkis aktivister fra hele Europa. T-skjortene fra rullende 

regnbuer ble svært populære da Ingrid hadde de med som gave til de andre deltagerne som 

et eksempel på arbeidet i Norge. Det var svært lærerikt og gav håp for et videre 

internasjonalt arbeid. 

 

 

I 2019 var to av medlemmene i SIMU på samling i Sverige i forbindelse med RFSU sitt 

prosjekt “sex som funker”. Prosjektet hadde avslutningskonferanse med fokus på positiv 

seksualitet og onani.  

Mellom Oktober 2018 og Juni 2019 deltok ett medlem (nåværende leder Marie) på 

Docuspeech against HateSpeech som ble arrangert av Foreign Students of Luxembourg, 

Doctor Cinema og Frie Filmere. Prosjektet hadde to konferanser/workshops. Den ene 

foregikk i Luxembourg i desember 2018, mens den andre og avsluttende workshopen 

foregikk i Armenia i overgangen mellom Mai og Juni 2019. På dette prosjektet deltok også 

ungdomsaktivister fra Luxembourg, Polen, Portugal, Georgia, Russland og Armenia. Og vi fikk 

derfor muligheten til å få et godt innblikk i hvordan seksuelle og skeive rettigheter, samt 

generelle menneskerettigheter praktiseres i store deler av Europa/Eurasia. 

I 2019 hadde skeiv ungdom skolering med alle ansatte i NHFU med fokus på skeiv 

kompetanse. 

 

 

Det har også blitt skrevet flere blogginnlegg og leserinnlegg i Aftenposten. Det har vært flere 

møter med støttesenteret mot incest. 

 

 

2020 har for det meste blitt brukt til søknader om midler til Prosjekt om Interseksjonalitet og 

Psykisk helse, i samarbeid med Skeiv Ungdom og Skeiv Verden.

I første omgang (Mars 2020) søkte vi til Stiftelsen Dam og LNU herreløs arv. Vi fikk dessverre 

ikke gjennomslag noen av de to stedene i den omgangen. Søknad om samme prosjekt har 

blitt justert på og sendt på nytt til Stiftelsen Dam, og planlegges å sendes til LNU også i 

November. I tillegg kommer vi til å søke fra Buf.dir levekår. 

Ellers har det ikke vært mye aktivitet i 2020, pga Koronapandemien. Det er gjort forsøk på å 

sette opp planer rundt Pride. I første omgang fysiske, men når pandemien fortsatte satte vi 

opp en digital Pride-frokost med planlagt appell og quiz. Det var noe begrenset oppmøte, 

men de som møtte hadde godt utbytte, 
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I Oktober planlegges det å gjøre en markering av Verdensdagen for psykisk helse den 10. 

oktober, gjennom visuell markering, appell og muligens panelsamtale. Utvalget trenger flere 

medlemmer. Medlemmene ønsker også et tettere bånd med sentralstyret slik at arbeidet på 

seksualitet er mest mulig samlet. 

 

 

 Utvalget fungerte som ressursgruppe for prosjektet «Ikke mitt når det er blendahvitt!» - et 

prosjekt om å engasjere flere med minoritetsbakgrunn til organisasjonslivet 2017-2019 

 Medlemmer av utvalget: Lian Lek, Ljubomir, Amir Hashani, Finan Mehari, Saad Al-jaderi, 

Salamatu Kamara, Nikita Amber Abbas, Sadia Jabeen Iqbal. 

 Sadia Jabeen Iqbal fungerte som leder fra september 2017 – 1.februar 2019 

 Prosjektet ble avsluttet oktober 2018 

 Utvalget har teknisk sett vært inaktiv siden oktober 2018, men utvalgsmedlemmene har vært 

aktive i andre utvalg internt og eksternt, de har satt seg selv på kartet og løftet funkispolitikken. 

De har hatt ledende styreverv og løftet perspektivet om å være dobbelt- og trippel minoritet. 

 De har samarbeidet med PRESS, Røde Kors, andre interesseorganisasjoner, Plan, ungdomsråd 

ved sykehus, Stopp Hatprat, Salaam, Skeiv Verden og med mer. 

 Mottakelsen av YS-prisen høsten 2019 var blant annet begrunnet i mangfolds- og 

inkluderingsarbeidet NHFU har gjort.  

 Salamatu Kamara og Nikita Amber Abbas sitter i mangfoldsteamet for prosjektet «Se oss, hør oss, 

ta oss med!» 2020 

 NHFU og NHF har hatt ulike arrangementer hvor de ulike personene fra mino-crewet har hatt en 

sentral rolle. Eks. Amir i Stopp Hatprat-seminaret etter episodene han opplevde, hvor blant 

annet Trine Skei Grande var tilstede. 

 Nikita som står frem som muslim og skeiv til Pride i år. Nikita Amber Abbas er også nominert til 

jenteprisen 2020.  

 Salamatu Kamara i panelsamtale på FunkFest høsten 2019 om hennes fotobok, kropp og 

kroppsbilde, sex og myter om funkiskroppene sammen med Ida Hauge Dignes. Sadia Jabeen Iqbal 

ledet samtalen.  

 Sally ledet 3.desemeber 2019 på skatten/tøyen 

 Både Ingrid Thunem og Sadia Jabeen Iqbal sitt arbeid har bidratt til at SIMU tenker mer 

interseksjonelt og ser på utfordringer folk med ulike sosiale identiteter står overfor. Funkis, 

muslim, skeiv, annen etnisitet. Hvordan samspillet mellom disse ulike 

identitetene/merkelappene gjør oss mer sårbare enn normalen funkiser – og det er viktig å 

fremme dette og være synlige og stolte angående dette.  
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Likepersonsutvalget har jobbet hardt og iherdig de to siste åra, alltid med hovedfokus på å 
være tilgengelige og en medmenneskelig støttespiller for våre medlemmer i NHFU.  
 
Fra oktober 2018 til sommeren 2019 bestod utvalget av følgende likepersoner:  

- Henriette Andreassen (likepersonkoordinator)  
- Vigdis Grimsdottir Nielsen  
- Sadia Jabeen Iqbal  
- Nora Hæhre Spitalen  
- Johannes Loftsgård  
- Martine Eliasson  

 
Da halvparten av utvalgets medlemmer gikk ut av utvalget, pga. alder i 2019, var det naturlig 
å bruke de resterende månedene av 2018 og stor deler av 2019, på å rekruttere nye 
medlemmer til utvalget. Dette gjorde vi ved å lage en stillingsannonse som vi annonserte i 
sosiale medier, og videre arrangerte vi intervjuer med de aktuelle kandidatene. Dette var et 
tidkrevende arbeid. De potensielle kandidatene har vært på Digitalt grunnkurs i regi av NHF. 
To nye likepersoner har blitt godkjent, en tredje kandidat venter vi på godkjenning av etter 
endt kurs.  
 
Vi fikk videre få invitasjoner til arrangement i 2019, bakgrunnen for dette er uklar. Samt av 
en av oss var langtidssyk i store deler av dette året. Men vi har deltatt på følgende 
aktiviteter:  

- To likepersoner deltok på Storbyweekend 2019 i Trondheim  
- Én likeperson har deltatt på julebord-helg til NHFU Øst  

 
 

 

Synstolkning/kommentar til bilde: Her er deler av likepersonsutvalget samlet sammen med Gyda fra 
administrasjonen, i en sofagruppe for å slå en hyggelig prat. 
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I desember 2019 sluttet Andreassen som likepersonskoordinator, pga. alder og Nielsen tok 
over koordineringsrolle i januar 2020.  
 
Likepersonsutvalget består av følgende medlemmer i 2020:  

- Vigdis Grimsdottir Nielsen (likepersonkoordinator)  
- Johannes Loftsgård  
- Martine Eliasson  

 
Året 2020 har hittil vært et annerledes år. Koronapandemien har medført at vi har måttet 
gjort ting annerledes. Et tiltak i under koronapandemien er at vi arrangerte digitale 
likepersonscaféer for våre medlemmer, to likepersonscaféer i mars og to likepersonscaféer i 
mai måned. Dette var ment som et lavterskeltilbud, der medlemmene kunne komme og gå 
når de ville. Her kunne de ta opp aktuelle problemstillinger i forbindelse med den pågående 
pandemien, snakke om løst og fast eller bare henge med oss likepersoner.  
 
Under hele denne gitte tidsperioden og spesielt nå under koronapandemien, har vi som 
likepersoner jobbet med å være synlige ovenfor våre medlemmer.  
 
Dette har vi gjort ved å legge våre private telefonnumre synlige på vår Facebookside og 

oppfordret medlemmer til å ringe oss, om de behøver en prat. Vi har vært tilgjengelige på 

telefon og chat. Vi har også vært synlige en dag på NHFU sin instragramkonto. 

Ta kontakt om du trenger å prate med noen – vi er her for deg! 

 

 

I september har Martine og Johannes deltatt på LNU (Landsrådet for Norges barne- og 

ungdomsorganisasjoner) sitt Trygg-ambassadør-kurs, samt at de har hatt møte med Gyda 

om hvordan vi kan implementere dette i NHFU. 

Synstolkning/kommentar til bilde: Tre ulike bilde av Johannes, Martine og Vigdis som smiler, bildet er flettet 
sammen til et bilde med overskriften; Ta kontakt om du trenger å prate med noen – vi er her for deg! 
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Videre planer for likepersonsutvalget i 2020:  
- Arrangere flere likepersonscaféer  
- Bli kjent med de nye likepersonene og fokusere på samhold og utfoldelse innad i 

utvalget  
- Stadig være både tilgjengelige og synlige for våre medlemmer  
- Skape flere kontaktarenaer for våre medlemmer  
- Rekruttere flere likepersoner  

 
I hele denne gitte tidsperioden har vi hatt 15 styremøter innad i utvalget og 2 møter med 

administrasjonen i NHFU, samt ett møte med ledelsen i NHF om å skape en god 

organisasjonskultur i NHFU. 

 

 

Utdanningsutvalget har jobbet iherdig de siste to årene. Vi har hele tiden jobbet etter 
arbeidsprogrammet til NHFU som ble utarbeidet på landsmøtet 2018. Våre mål har blant 
annet bestått i å være synlige i politikken og mediebildet. Vi har blant annet fått æren av å 
by opp til debatt under Arendalsuka. I tillegg til dette har vi hatt flere kronikker på trykk, 
både i Aftenposten Si;D, Framtida.no og Handikapnytt. Henriette Felix hadde blant annet et 
glimrende innlegg på trykk i Aftenposten med tittelen «Hvorfor vil dere ikke satse på oss?», 
der hun utfordrer samfunnet til å se ressursene i alle. Isak Tornes og Dannie Guttie har 
deltatt på et seminar i regi av Nordic Welfare Centre i Torshavn, der temaet for seminaret 
var «Student Mobility». I tillegg til dette har vi også hatt møte med SAFO, opprettet et 

Synstolkning/kommentar til bilde: Johannes og Martine på Trygg-ambassadør kurs i regi av LNU. 
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samarbeid med ambassadørene i skoleverket, skrevet et høringssvar til forsknings- og 
høyere utdanningsminister Iselin Nybø og deltatt på et seminar om universell utforming. Vi 
har til sammen hatt åtte møter der vi har planlagt all virksomheten i utdanningsutvalget til 
NHFU.  

 
 
 

- Vi har opprettet et samarbeid med Ambassadørene i Skoleverket.  

- Vi har deltatt på møtet i regi av SAFO.  

- Vi har deltatt på seminar “Student Mobility” i Torshavn i regi av Nordic Welfare 

Center.  

- Vi har arrangert debatt under Arendalsuka om utdanning.  

- Vi har skrevet høringssvar til forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.  

Videomøte med utvalget: Vigdis Nielsen, Isak Tornes, Ida Dignes, Camilla Stenersen, Daniela Guttie.  
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- Vi har vært en motstemme til Sanna 

Sarromaa.  

- Vi har brukt tid på å bli kjent med 

hverandre innad i utvalget og vi har 

bygget nettverk med andre.  

- Vi har blitt kjent med ulike begreper 

og definisjoner, dette har vært viktig 

for å kunne drive likestillingsarbeid.  

- Vi har skrevet et innlegg i 

Handikapnytt og i Framtida på begge 

målformer.  

https://www.handikapnytt.no/hjemmeskolens-glemte-

elever/?fbclid=IwAR3aAlWFF5LBskvdMpMIDHgp7U2N5td2tqdLd_COQ77cKXXOnNEQFm77k

hY   

https://framtida.no/2020/04/16/heimeskulen-sine-gloymde-

elevar?fbclid=IwAR1Sy7Yr-

clDj6MsfUVwQRmLKzokj8FCsBErtWt5dwA5eRakrJeWMNijVRg  

- Vi har deltatt på en utdanningsdebatt om universell utforming 

(UU) på skoler. Utvalget utfordret politikerne på at veikartet ikke 

er iverksatt.  

- Henriette Felix har skrevet et flott og informativt innlegg om 

holdninger og utdanning i skolen. 

https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/6jRvWz/hvorfor-vil-dere-

ikke-satse-paa-oss-henriette-felix?fbclid=IwAR17SPnWLp10M2R-Tqqna5QBSLDP2FoDDH-

b0fAAhl94Zg3K8E10xDUF5fs   

- Vi har til sammen hatt 8 møter for å planlegge virksomheten til Utdanningsutvalget i 

NHFU.  

   

Bilde 1: Isak Thornes. Bilde 2: Si;D artikkel med overskriften «Hvorfor vil 
dere ikke satse på meg? Av Henriette Felix. Bilde 3: Daniela Guttie og Isak 
Tornes smiler mot kamera.   

Bilde av artikkel i Framtida.no.  

https://www.handikapnytt.no/hjemmeskolens-glemte-elever/?fbclid=IwAR3aAlWFF5LBskvdMpMIDHgp7U2N5td2tqdLd_COQ77cKXXOnNEQFm77khY
https://www.handikapnytt.no/hjemmeskolens-glemte-elever/?fbclid=IwAR3aAlWFF5LBskvdMpMIDHgp7U2N5td2tqdLd_COQ77cKXXOnNEQFm77khY
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