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fUNkiSdAGEn hANdler om 
å SkApE tolerANSE oG 
foRSTåElSE for UlIkhetER

ToLEraNse, 
foRSTåElSE og 
kUNNskApSUTvEKSliNg

Funkisdagens hovedbudskap 
er at alle mennesker, uansett 
forutsetninger, har drømmer 
og interesser. Vårt mål er 
at de som kommer innom 
arrangementet skal sitte igjen 
med et positivt inntrykk og en 
økt forståelse av at mennesker 
kan være forskjellige, men 
likevel like. 

Kunnskap er nøkkelen til 
toleranse og forståelse, og på 
Funkisdagen er det lov å være 
nysgjerrig. Handikapforbundet, 
lokallag, landsforeninger og 
andre relevante organisasjoner 
står klare i sine stands til 
å svare på spørsmål, og 
besøkende har i tillegg mulighet 
til å prøve både elektriske 
og manuelle rullestoler i 
utfordrende løyper. 

sAMFUNnSengasJeMENT 
og DEBAtt 

Vi har lykkes med å vekke 
nysgjerrigheten og engasjement 
fra lokalpolitikerne. Det er 
svært viktig for oss som 
organisasjon at de som former 
samfunnet kjenner til oss og 
får oppleve at vi kan være 
mer enn en utgiftspost. Det 
trengs holdningsendringer 
hos våre folkevalgte, og der 
kan Funkisdagen bidra med et 
annet perspektiv. 

TEttERE SAMarBeID 
oG øKt iNtEREsSE for 
IntEreSsePoLITIkK

Norges Handikapforbund 
Ungdom Sørvest (NHFU 
Sørvest) arrangerer i samarbeid 
med Norges Handikapforbund 
Sørvest (NHF Sørvest) 
«Funkisdagen». Å være «funkis» 

vil si at vi setter humor og 
livsutfoldelse i fokus. Å ha en 
funksjonsnedsettelse kan være 
en utfordring, men trenger ikke 
å være et hinder. 
På Funkisdagen har vi 
muligheten til å vise at 
personer med nedsatt 
funksjonsevne er fullverdige 
borgere med en rettmessig 
plass i samfunnet og bybildet. 

Funkisdagen har hatt en veldig 
positiv effekt innad i NHFU 
og NHF. Arrangementet er 
basert på dugnadsarbeid og 
arrangementskomiteen har 
representanter valgt fra sine 
lokallag og landsforeninger. 

Vi ønSkER å dELtA, 
oG vi hAR samMe 
drømMer og 
IntEreSser SoM AlLE 
Andre.



DEt ER på FeSTplASSEN Det SKJer! 
Det blir konserter hele dagen med blant annet Bergens artistene Fenrik Lane, Piddi, 
Immy med fler. Politikere fra alle partier stiller opp på Funkisdagen sitt Politikertorg. 

Store deler av Festplassen vil være en labyrint, der hjemvendte stortingspolitikere skal 

prøve hvordan den nye tekniske byggeforskriften de har vært med på å vedta fungerer i praksis. 

Også publikum får prøve labyrinten. 

I år kan også den som vil prøve seg i bordtennis mot selveste Verdens- og 
Paralympiamester Tommy Urhaug, samt rullestol-rugby for den som er tøff nok.  Med 
mange konserter, ulike aktiviteter og stands blir dette en super dag for hele familien.



Tusen takk til våre sponsorer og samarbeidspartnere 

BlI Med SoM 
SpoNsor eller 
SAMArBEidSparTNEr!

Vi trenger deg med på laget til 
neste år.  
Ta kontakt med 
Guri Anne Nesdal Egge 
E-post: gurianneegge@gmail.com 

FUNKISDAGEN 2018
møt oSS I StAVaNGer

Holdninger. Likeverd. Menneskerettigheter. Mangfold. 

Menneskeverd. Frihet. Universell utforming. Likestilling. 

Inkludering. Plass til alle. Like muligheter. Rettigheter. 

Si ifra. Politikk. Påvirkning. Tydelig. Ideologi. Vilje. 

Endringskraft. Forkjemper. Handlekraft. Synlig. 

Aksjonere. Stå sammen. Vaktbikkje. Løsninger. Allianser. 

Pådriver. Gå foran. Aktuell. Engasjert. Modig. Forandre. 

Kampvilje. Sammen er vi sterke. Talerør. Sosialt. Gøy. 

Livsglede. Samhold. Vi. Humor. Ideer. Ungt. Verdighet. 

Mestring. Gutts. Felles. Fornye. Møteplass. Sterke 

stemmer. Ungdom. Aktiv. Utadrettet. For Folk. Respektere. 

Funkis. Vi-kultur. Raushet. Kunnskap. Læring. Stille opp. 

Mobilisere. Heie. Støtte. Styrke. 


