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samfunnsoppdrag er å:

lede samfunnet mot full likestilling
gjøre lover og rettigheter til hverdag og virkelighet
være et sterkt fellesskap

Lede samfunnet mot fuLL LikestiLLing
Vi skal fronte arbeidet for et mangfoldig samfunn der 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 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
tilgjengelig 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 rettigheter innfridd på lik linje med ande. Vi tar tak i lovbrudd, fordommer,
feil og mangler som fører til at mennesker 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, veiledning 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 utformingen 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 overfor.
Vi inviterer med oss andre i kampen for det likestilte
samfunnet. Et godt og mangfoldig sosialt miljø 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.

