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Prosjekt: Abloom bryter ned tabuer. Dialogmøte om 
''Inkluderende religionsutøvelse'' 

– Tabuer, vrangforestillinger og
overtroiske teorier rammer mennesker
som lever med funksjonshemninger.
Mange personer med
funksjonsnedsettelse er systematisk
diskriminert fra å delta i gudstjenester
i mange tro og livssynssamfunn.
Convention on the Rights of Persons
with Disabilities (CRPD) presiserer at
alle personer – uansett
funksjonsnedsettelse – har rett til å
delta i samfunnet på lik linje med
andre, og at dette også gjelder
deltakelse i kulturliv, fritidsaktiviteter
og idrett (art. 30).

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 : https://abloom.no/projects/inkluderende-religionsutovelse/
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Dette arbeidet er en en videreføring av på bakgrunnen av 
Felleserklæring om at funksjonsnedsettelse ikke er en guddommelig 

straff, skal vi aktivt løfte vårt neste prosjekt/tema som omhandler å få 
gjennomslag for ‘Inkluderende religionsutøvelse’. Vårt mål er at alle – 
så langt det lar seg gjøre, skal kunne dyrke sin Gud i sitt trossamfunn; 

innen alle religioner.

Abloom har gleden av å invitere deg til vår dialogmøte om 
''Inkluderende religionsutøvelse''

MER KUNNSKAP & FÆRRE TABUER

Fredriftsplan 2023

Dialogmøte mars 2023      
Første nettverksmøte 
Innspillsrunde e-læringskurs 
Undersøkelser & Rapport  
Workshop april 2023    
Kartlegging av holdninger       
Utkast til e-læringskurs 
Infokampanjer og dialogmøter 
Fremstøt, religiøse grupper 
Evaluering og rapportering Ole Johan Beck ved Den Norske kirke 

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
andel funksjonshemmede blant
innvandrere, noe som tilsier ca. 120-150
000 personer.

Dette indikerer videre at personer med
både nedsatt funskjonsevne og
innvandrerbakgrunn er i en særlig såbar
situasjon som dobbelt 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
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virkemidler



Abloom er en frivillig og ideell 
organisasjon stiftet i 2012 som 
jobber for å synliggjøre og styrke 
barn og unge med nedsatt 
funksjonsevne. Vi har 
spesialkompetanse og særlig fokus 
på minoritetsspråklige 
funksjonshemmede, og deres 
pårørende.

Abloom jobber med å bryte 
skadelige tabuer som rammer 
mennesker med 
funksjonsnedsettelser. Disse 
skadelige tabuene fører til sosial 
isolasjon, uhelse og økende grad av 
segregering i samfunnet. Ablooms 
visjon er at alle barn og unge med 
funksjonsnedsettelse skal bli 
verdsatt, sett og hørt.

Alt vi gjør er åpent for alle, men 
majoriteten av deltakerne våre er 
minoritetsspråklige.

abloom.no

 Om organisasjonen - Abloom

Hovedarrangementene er Abloom 
Filmfestival i uke 47 (siden 2012), 
Mini Abloom pop-up festival for 
barn (siden 2015), Abloom piknik 
(siden 2015), Abloom Sommerdager 
og flere viktige prosjekter som 
“Funksjonsnedsettelse – ikke en 
guddommelig straff” (siden 2018) 
og Fellesdugnad mot koronaviruset.

Dette tror vi på:

• Ingen skal oppleve 
utenforskap fordi de er født 
annerledes.

• Tabuer skal bryter – 
kunnskapen skal styrkes. 
Og det må sårbare individer til 
gode.

• Alle, uansett identitet, er 
velkommen til å gjøre noe 
godt andre gjennom Abloom.



Felleserklæringen og CRPD er viktige verktøy

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.

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.

Besøksaddress: 
Youngstorget 2b  , 3. etg 

0181 Oslo
Tlfnr: 463 41 945

Post:
Postboks 9098, Grønland 

0133 Oslo, Norge




