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FUNKSJONSNEDSETTELSER - IKKE EN 

GUDDOMMELIG STRAFF

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 

guddommelig straff. Dette  

forplanter seg videre til nye 

generasjoner, men det skal vi få 

en slutt på, sier Ablooms leder 

Faridah S. Nabaggala.

 

Vi ønsker at samtlige 

trossamfunn i Norge skal 

skrive under på en erklæring 

der det slås fast at 

funksjonsnedsettelser ikke er 

en guddommelig straff. 

Det er ingen grunn til å 

gjemme bort eller skamme 

seg over barn som er 

annerledes. Tvert imot 

fortjener alle barn like mye  

respekt, anerkjennelse og  

støtte. 

Faridah S. Nabaggala

Grunnlegger, Abloom 

Les mer på abloom.no/abloom-bryter-ned-tabuer2021/
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Hovedmålet med prosjektet er å endre holdninger og atferd i 

de deler av minoritetsmiljøene der funksjonshemminger blir 

oppfattet som en guddommelig straff.

 

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.

MER KUNNSKAP & FÆRRE TABUER

Fredriftsplan 2018-2021 

 

Utkast til felleserklæring

Første nettverksmøte 

Innspillsrunde felleserklæring

Undersøkelser & Rapport 

Kartlegging av holdninger

Workshop februar 2019

Signeringsseremoni april 2019 

Infokampanjer og dialogmøter 

Fremstøt, religiøse grupper, 

utland 

Evaluering og rapportering

Abdihakeen ved Tawfiiq Islamsk 

Senter er en av flere religiøse 

ledere som allerede har markert sin 

støtte til saken. 



Vi vet at det er: 

Ca. 880 000 innvandrere i Norge (2017). 
 
Rundt 17% av befolkningen mellom 15-66 
år er funksjonshemmede. 
 
Det antas at andelen er minst like stor  
blant innvandrere, noe som tilsier 
ca. 120.000-150 000 personer. 
 
Dette indikerer videre at personer med 
både nedsatt funskjonsevne og 
innvandrerbakgrunn er i en særlig såbar 
situasjon som dobbel minoritetet. Det 
samme gjelder familiene/pårørende til 
disse menneskene. 

Slik jobber Abloom

Foto: Connor Ashleigh for AusAID

Kilder:
SSB, Arbeidskraftundersøkelse AKU
Kittelsaa, Anna og Berg, Berit, NTNU, 2014
Molden, Wendelborg og Tøssebro, NTNU, 2009



Metoder 

 

og 

 

virkemidler



30. november 2018 kom 

engasjerte, minoritetsspråklige 

pårørende til barn med 

funksjonsnedsettelser på 

Ablooms kontor for å dele sine 

erfaringer og tanker om 

funksjonsnedsettelser og 

guddommelig straff. De er vår 

referansegruppe i dette 

prosjektet. Soad (37) er mor til 

en autistisk gutt på fem år og 

bor i Oslo.

 

— En bekjent av meg hadde fått 

en datter med autisme. Da 

enkelte fikk vite at hun hadde 

tatt opp lån for å kjøpe leilighet, 

ble datterens autisme koblet til 

dette. Da skulle liksom Gud ha 

straffet henne for å betale renter 

ved å gi henne en autistisk 

datter. Men ikke nok med dét: 

hun ble bedt om å selge 

leiligheten fordi det ville fjerne 

autismen, sier Soad og rister 

oppgitt på hodet.

 
abloom.no

— Gud straffer ikke 
lånekunder med autisme

Mardia fra Bahrain (48) er mor til 

en kvinne (30) med sterk 

funksjonsnedsettelse. Datteren er 

helt avhengig av hjelp. 

 

— En gang reiste jeg til utlandet 

og tok med min datter til en 

moské. Der møtte vi en dame 

som hisset seg opp veldig over at 

datteren min ikke brukte hijab. 

Hun sa rett ut at min datters 

funksjonsnedsettelse var en 

straff for å ikke bruke hijab, 

og at jeg var ansvarlig for alt 

sammen, sier Mardia. 

 

Hun snakker åpent om at det i 

hennes miljø var og er vanlig å 

tro at Gud straffer mennesker på 

denne måten.

 

— Det er veldig sårende fordi jeg 

selv vet mye om min egen tro. 

Hvorfor sier de dette? Jeg blir jo 

lei meg, sier hun.

Minoritetsspråklige mødre med funksjonshemmede barn forteller om sine egne erfaringer og historier. 



— Lov å ha religiøs tro og samtidig 
tro på helsevesenet
Professor Berit Berg (NTNU) er en av Ablooms nærmeste allierte i 

kampen mot fordommer. 

Berg legger stor vekt på å utveksle 

erfaringer, dele kunnskap og jobbe 

frem holdninger om at 

funksjonsnedsettelse ikke er en 

guddommelig straff. 

 

- Religiøse ledere er viktige 

opinionsledere. Det er viktig at de 

lederne er informert og bruker den 

kunnskapen aktivt. Derfor er det  

flott at de religiøse lederne  

engasjerer seg i denne saken - også 

i sine egne miljøer. 

 

Forskeren påpeker at 

minoritetsforeldre som får hjelp av 

helsevesenet viser seg å være 

ganske så like majoritetsforeldre.

 

- Men så lenge det eksisterer 

fordommer, så vil alle prosjekter som 

bekjemper fordommer være viktig. 

Det samme prosjektet hadde 

forøvrig vært nyttig i hele 

befolkingen - ikke bare hos 

minoriteter.

 

Berg forteller at tro, overtro og 

rasjonell tankegang er noe hennes 

egen familie også har måttet 

håndtere.

 

 

Følg oss på 

Facebook

 - Jeg hadde en søster som ble 

hardt skadd i en motorsykkelulykke 

for nesten 40 år siden. Min far var 

lege og veldig klar over de 

helsefaglige realitetene da det var 

tvil om søsteren min i det hele tatt 

kom til å overleve. Men likevel ba 

han til Gud om hjelp hver kveld den 

perioden da vi trengte viktige 

avklaringer. Og da vi snakket om 

dette senere, så fortalte han meg at 

“men om det så bare var en liten 

mulighet for at det virket, så var det 

verdt å gjøre det”. 

 

- Jeg mener at det må være lov å 

ha en religiøs tro og samtidig tro på 

helsevesenet og forskning, avslutter 

Berg.

Abloom-leder Faridah S. Nabaggala og forsker Berit Berg 

(NTNU). Sammen mot fordommer!



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.

www.abloom.no

 

post@abloom.no

 

facebook.com/www.abloom.no

Vil du samarbeide med oss på dette prosjektet 

eller andre? Ta kontakt på post@abloom.no

Hele prosjektet tar utgangspunkt i FNs CRPD - Konvensjon om 

rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Besøksaddresse: 

Youngstorget 2b  , 7. etg

0181 Oslo

Tlfnr: 463 41 945

Post:

Postboks 9098, Grønland

0133 Oslo, Norge


