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Alle barn og unge med nedsatt
funksjonsevne skal bli sett,
verdsatt og hørt
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– FUNKSJONSHEMNINGER ER
INGEN STRAFF FRA GUD/GUDER
Les mer på abloom.no/abloom-bryter-ned-tabuer2021/

Prosjekt: Abloom bryter ned tabuer. Felleserklæring fra
ulike trossamfunn, 2018-2021
– Tabuer, vrangforestillinger og
overtroiske teorier rammer
mennesker som lever med
funksjonshemninger. I enkelte
minoritetsmiljøer er det sterke
oppfatninger om at
funksjonshemninger er en straff
fra Gud eller guder. Dette
forplanter seg videre til nye
generasjoner, men det skal vi få
en slutt på, sier Ablooms leder

Faridah S. Nabaggala

Faridah S. Nabaggala.

Grunnlegger, Abloom

Vi ønsker at samtlige
trossamfunn i Norge skal
skrive under på en erklæring
der det slås fast at
funksjonsnedsettelser ikke er
en straff fra Gud/guder.

Det er ingen grunn til å
gjemme bort eller skamme
seg barn som er
annerledes. Tvert imot
fortjener alle barn like mye
respekt, anerkjennelse og
støtte.

LÅM ERÅV ÅN IV LAKS NNÅS

MER KUNNSKAP & FÆRRE TABUER
Hovedmålet med prosjektet er å endre holdninger og atferd i
de deler av minoritetsmiljøene der funksjonshemminger blir
oppfattet som en straff fra Gud/guder.

Abloom ønsker at at alle de religiøse miljøene vi samarbeider
med skal spre informasjon og gjennomføre holdningsskapende
kampanjer i sine respektive menigheter, samt delta på møter
om dette temaet med andre religiøse grupper og miljøer.

Vi vil gjennomføre og publisere undersøkelser (kvalitative og
kvantitative) om prosjektet årlig frem mot 2021.

Fredriftsplan 2018-2021
Utkast til felleserklæring
Første nettverksmøte
Innspillsrunde felleserklæring
Undersøkelser & Rapport
Kartlegging av holdninger
Signeringsseremoni april 2019
Infokampanjer og dialogmøter
Fremstøt, religiøse grupper,
utland

Abdihakeen ved Tawfiiq Islamsk
Senter er en av flere religiøse

Evaluering og rapportering

ledere som allerede har markert sin
støtte til saken.
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OPPLEVELSER GIR
HOLDNINGER OG KUNNSKAP
Abloom vil øke forståelsen for og
bevisstheten om funksjonshemmedes
hverdag og utfordringer. En mulighet vi
utforsker er å lage et helt eget
opplevelsessenter.

For å utvikle ideen og teste konseptet
på et relevant publikum, planlegger vi et
eget pilotprosjekt med enkeltstående
attraksjoner for barn og unge.

Sammen med aktører som Minoko
Design og EGGS Design er vi godt i
gang med å vurdere ulike løsninger og
konsepter.

Grafikk: Minoko Design

Mål og konseptuelle retninger
Målet er å styrke aksept og inkludering gjennom at folk selv kan erfare på
kroppen hvordan det oppleves å ha en funksjonsnedsettelse. Dette gjøres
på en autentisk og underholdende måte i en simuleringssituasjon.

Vi ønsker å stimulere til mer innovasjon og entrepenørskap, spesielt på
området Universell Utforming (alle må kunne være med).

VI BRYTER NED TABUER
Abloom filmfestival er en prisbelønt, anerkjent og viktig
møteplass. Vårt arbeid spiller en viktig rolle i bevegelsen
for funksjonshemmedes rettigheter. Samtidig bidrar vi til
kompetanseutvikling og engasjement i private og
offentlige virksomheter. Vi arrangerer også en pop-up
festival (Mini Abloom) en gang i året for barneskolebarn i
ulike bydeler i Oslo. Men aller viktigst: vi har bidratt til at
barn og unge med nedsatt funksjonsevne nå blir sett,
verdsatt og hørt.

Abloom gir arbeidserfaring og reell integrering gjennom
AFA-prosjektet (Aktiviteter for Flyktninger og Asylsøkere).
Flyktninger fra bl.a. Syria har fått nettverk, erfaring og
kulturelle opplevelser som har åpnet dørene til norsk
arbeidsliv og samfunn. Vi har også hjulpet flyktninger og
asylsøkere med funksjonsnedsettelser som ellers ville ha falt
helt utenfor samfunnet. Dersom du synes en av våre
prosjekter virker spennende, så ta kontakt.
abloom.no

– Brett opp ermene og sett i gang
– Dette handler om mye mer enn oss. Det handler om
medmenneskelighet og menneskeverd, sier Abloom-leder Faridah.

Abloom er en frivillig og idealistisk
organisasjon stiftet i 2012 av
Faridah S. Nabaggala. Målet er å
bedre levekår og livskvalitet, samt
fremme sosial inkludering av barn
og unge med nedsatt funksjonsevne
og deres foreldre.

Abloom filmfestivals visjon er å
framheve gode og likeverdige
muligheter for alle. Festivalen skal
være en hyggelig og informativ
møteplass for alle som deltar.

Men Abloom driver også en daglig
rådgivningstjeneste, aktiviserer
flyktninger og asylsøkere, lager pop-

Bestemt og blid. Faridah har en misjon og en visjon. Den
handler ikke om henne selv, men om alle verdens
funksjonshemmede barn – og deres pårørende.

up festival for barn i Oslo,
produserer filmer og sprer kunnskap

– En av de tingene jeg vil at alle skal

og kompetanse om arbeid med

vite om meg er at jeg aldri kommer

minoritetsspråklige med

til å gi meg. Det blir ingen pauser

funksjonsnedsettelser.

før jeg har gjort alt jeg kan for at
alle verdens barn med

Faridah har siden oppstarten vært

funksjonsnedsettelser har det bra,

åpen med journalister og alle hun

forteller Faridah og legger til:

møter om at det var sønnens
funksjonsnedsettelser som gjorde at

– Fra å være en enkelt filmvisning i

hun selv valgte å bruke sitt liv på å

2012 til å bli en slagkraftig

etablere og drive Abloom.

organisasjon i 2018... Tenk hva vi kan
få til sammen i årene som kommer!

Følg oss på
Facebook

Abloom er en frivillig og idealistisk organisasjon
med mål om å bedre levekår og livskvalitet, og
fremme sosial inkludering av barn og unge med
nedsatt funksjonsevne og deres foreldre. Det
aller viktigste for oss er å bekjempe etablerte
tabuer om funksjonshemninger.

abloom.no

