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Nesten 1000 deltakere fra 40 ulike 
nasjoner var samlet i Orlando, 

og er med det sannsynligvis verdens 
største konferanse for personer med 
utviklingshemning. Det var imidlertid  
ingen personer med utviklingshemning 
fra de nordiske landene til stede.

«Shaping the Future» var navnet 
på forumet, og her kunne man delta i 
diskusjoner om aktuelle emner og pro-
blemstillinger som er viktige for men-
nesker med utviklingshemning og deres 
familier. Her er noen eksempler:

 • Inkluderende opplæring – inklude-
rende utdanning har blitt identifi-
sert som nøkkelen til inkludering.

 • Hva betyr det for oss? Hvordan 
bygger vi det? Hva trenger enkelt-
personer, familier, lærere og lokal-
samfunn for å lykkes.

 • Arbeidsliv – reelt og meningsfylt 
arbeid er et definerende trekk ved 
voksenlivet. Støtteordninger, entre-
prenørskap og partnerskap bidrar 
til så senke barrierene inn i ar-
beidsmarkedet. Hvordan kan disse  

tiltakene fungere i ditt samfunn?
 • Inkluderende lokalsamfunn – hvor-

dan kan vi endre systemet fra tra-
disjonell støtte og tjenesteyting til 
å hjelpe folk til å ha valgfrihet og 
kontroll? 

 • Rettferdighet – mennesker med ut-
viklingshemning, spesielt barn, opp-
lever høyere forekomst av vold enn 
mennesker uten funksjonshemnin-
ger. Hva gjør vi med dette? Hvordan 
beskytter vi og styrker sakene til de 
som blir utsatt?
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Inclusion International
Generalforsamlingen i Inclusion Inter-
national gikk også av stabelen i Or-
lando. Der ble det blant annet vedtatt 
at alle nasjonale organisasjoner som 
jobber for personer med utviklings-
hemning kan bli fullverdige medlem-
mer av Inclusion International.

Hittil har det vært begrenset til én 
organisasjon per land. Hvert land får 
likevel bare én stemme, som da må 
fordeles mellom alle medlemsorga-
nisasjonene. Inclusion International 
skal fortsette å arbeide med en ny 
struktur for medlemsavgifter som skal 
være enklere å forholde seg til enn i 
dag.

«Bli en del av vår fremtid. Sammen er vi sterkere». Ledere for inkludering fra hele 
verden kom sammen i Orlando, Florida nylig da Inclusion International arrangerte 
sitt internasjonale forum og landsmøte. Dette var et stort og spennende arrange-
ment der deltakerne både feiret suksesser og definerte løsninger på noen av de 
utfordringene vi fremdeles står overfor.

Sammen for fremtiden

Personer med utviklingshemning lanserer rapporten om self-advocacy.
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 • Inkluderende utvikling – i 2015 
vedtok statsoverhoder nye ambisi-
øse tusenårsmål. Kan Agenda 2030 
levere når det kommer til målet om 
å ikke overse noen, «Leave No One 
Behind»?

 • Politisk deltakelse – valg og stem-
merett er hjørnesteinene i vårt sam-
funn. Hva gjør vi for at politisk del-
takelse er inkluderende? Hva gjør vi 
for at politiske ledere er informert 
og inkluderer mennesker med ut-
viklingshemning og deres familier?

Talspersoner med utviklingshem-
ning
Forumet hadde et stort fokus på det 
man kaller «self-advocacy», som på 
norsk blir oversatt til talspersoner med 
utviklingshemning, altså personer med 
utviklingshemning som er gode på å 
snakke på vegne av seg selv og grup-
pa de representerer. Gjennom møter, 
workshops og undersøkelser, har Inclu-
sion International de siste to årene lyt-

tet til hva folk med utviklingshemning 
har å si om hvorfor self-advocacy er så 
viktig, hva god støtte er, hvordan orga-
nisasjoner kan bli mer inkluderende, og 
den viktige rollen som familier spiller i 
å styrke self-advocacy. Inclusion Inter-
national har samlet ressurser og erfa-
ringer fra hele verden om hvordan man 
bygger og støtter self-advocacy, med 
det målet at personer med utviklings-
hemning skal bli inkludert. 

Personer med utviklingshemning 
har fortalt Inclusion International om 
de viktige sakene de kjemper for å en-
dre, enten i sitt eget lokalsamfunn el-
ler i sine land. Disse talspersonene har 
også fortalt hvordan god støtte burde 
se ut og hvordan man lærer å fremme 
sin egen sak.

Organisasjoner som arbeider med 
mennesker med utviklingshemning 
har delt hvordan de strever etter å bli 
mer inkluderende og å støtte self-ad-
vocacy. I rapporten deler de sine erfa-
ringer fra hvordan de har jobbet med 
å gi personer med utviklingshemning 

muligheten til å delta i møter med be-
slutningstakere og lede organisasjonen. 

Rapporten har også hørt fra familier. 
De spiller en avgjørende rolle i å støtte 
personer med utviklingshemning i å 
bli gode talspersoner. Uten deres støtte 
forblir mennesker med utviklingshem-
ning ofte isolert og ekskludert. Rap-
porten gir veiledning til familier i å for-
stå sin rolle og hvordan de kan bygge 
og støtte self-advocacy fra fødselen av.

Alt dette har blitt samlet i rappor-
ten som ble lansert på toppmøtet i 
Orlando, der personer med utviklings-
hemning selv satte kursen fremover. 
Rapporten gir mye nyttig informasjon 
og gode verktøy for talspersoner med 
utviklingshemning, støttespillere, orga-
nisasjoner og familier. Rapporten kan 
lastes ned fra Inclusion Internationals 
nettsider. Inclusion International har 
også utviklet nettstedet:

www.selfadvocacyportal.com der 
man kan dele erfaringer med self-
advocacy.

Stjernene i «Born this way”. Mark Mapemba, self-advocate fra Malawi, 
styremedlem i Inclusion International.


