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Siden NFU inngikk et samarbeid med 
foreldreorganisasjoner i Nepal i 2002 

har målet vært å samle alle organisasjon-
ene slik at de kunne få større gjennom-
slagskraft. Et uformelt foreldrenettverk 
ble etablert i 2005, og de jobbet intensivt 
i flere år for å få flere medlemmer og spre 
kunnskap. I 2011 ble nettverket registrert 
som en nasjonal organisasjon med lokal-
lag i halvparten av landets 72 distrikter. 
I tillegg fikk de et landsstyre og ansatte. 
Organisasjonen har i fire år kjempet en 
tøff kamp for å få myndighetene, men 
også funksjonshemmedebevegelsen, til å 
anerkjenne at personer med utviklings-
hemning har de samme rettighetene som 
alle andre.

Lønn for strevet
I slutten av desember 2015 fikk vår part-
nerorganisasjon Parents Federation of 
Persons with Intellectual Disabilities 

(PFPID) lønn for strevet. Generalsek-
retæren, Mr. Raju Basnet, ble valgt som 
generalsekretær i den nasjonale paraply-
organisasjonen for personer med nedsatt 
funksjonsevne, National Federation of 
the Disabled Nepal (NFDN). Som de 
selv skriver: «Dette er det største som har 
hendt i historien for personer med utvik-
lingshemning, og er et vendepunkt for 
alle som jobber for deres rettigheter”.

I tillegg har fire andre personer fra 
PFPID blitt valgt inn i NFDN-systemet: 
to foreldre og en kvinne med utviklings-
hemning har blitt styremedlemmer, og et 
styremedlem i PFPID har blitt medlem 
av «Discipline Commission». Altså fem 
representanter fra vår partnerorganisa-
sjon har viktige posisjoner i den nasjonale 
paraplyen. De som jobber for rettighet-
ene til mennesker med utviklingshem-
ning har endelig blitt anerkjent av funk-
sjonshemmedebevegelsen.

Ifølge vedtektene til NFDN kan de 
med nøkkelposisjoner i styret ikke ha 
verv i andre organisasjoner. Mr. Raju 
Basnet må derfor avtre sitt verv som ge-
neralsekretær i PFPID. Ny generalsekre-
tær og nytt styre vil bli valgt når PFPID 
har sin generalforsamling 17. og 18.  
februar.

NFU ønsker å fortsette samarbeidet 
med PFPID. Vi har søkt om penger fra 
Norad for de neste fire årene, og vil få 
svar på denne søknaden i begynnelsen av 
mars 2016. Søknaden inneholder planer 
om et tettere samarbeid med nasjonale 
myndigheter med fokus på inkluderende 
utdanning. NFU søker sammen med 
Norges Handikapforbund.

Fem representanter fra 
NFUs partnerorganisasjon 
i Nepal har nylig blitt valgt 
inn i viktige posisjoner i 
den nasjonale paraplyorga-
nisasjonen for funksjons-
hemmede. Vi gratulerer Mr. 
Raju Basnet som nyvalgt 
generalsekretær.
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Stor oppslutning fra PFPID.

24

Samfunn for alle nr. 1/2016



Om NFDN
NFDN er en ikke-statlig paraplyorganisasjon (NGO) 
som jobber for å fremme rettighetene til personer 
med nedsatt funksjonsevne i Nepal. De ble etablert 
i 1993, og består i dag av over 300 medlemsor-
ganisasjoner fra hele landet, fem regionskontorer 
og ti distriktskontorer. Deres arbeidsmetoder er 
lobbyarbeid, bevisstgjøring, kapasitetsbygging, 
nettverksbygging og samarbeid. NFDN er medlem 
av Disabled Peoples’ International (DPI) og har 
ledende roller i de to Asia-regionene. På nasjonalt 
nivå er NFDN medlem av et råd for funksjonshem-
mede som ligger til Statsministerens kontor, Råd 
for spesialundervisning som ligger under Kunn-
skapsdepartementet, og en rettssikkerhetskommi-
sjon som ligger under Justisdepartementet.

NFDN er svært innflytelsesrike og proaktive når det 
gjelder å formulere, forandre og gjennomføre lover 
som omhandler personer med nedsatt funksjons-
evne. I tillegg bruker de mye ressurser på kapasi-
tetsbygging av sine medlemsorganisasjoner. De er 
veldig gode på nettverksbygging og samarbeider 
godt med ulike myndigheter og andre ikke-statlige 
organisasjoner som jobber med utvikling. 

NFDN hadde sin 16. generalforsamling og sitt 
syvende valg av sentralstyre i byen Pokhara 26. og 
27.desember 2015. Generalforsamlingen valgte 
nytt sentralstyret for de neste tre årene bestående 
av 34 medlemmer i henhold til de reviderte vedtek-
tene. Til sammen 641 representanter fra 326 med-
lemsorganisasjoner deltok på generalforsamlingen. 
Norske FFO er en av støttespillerne til NFDN.
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Raju Basnet sammen med Sharmila Bishwakarma, kona til presidenten i NFDN og presidenten i NFDN. Etter at valgresultatet var klart, fikk 
de nye styremedlemmene tradisjonelle lykkeønskninger. Det røde støvet i ansiktet er opprinnelig en hinduistisk tradisjon som symboliserer seier, mens 
silkeskjerfene kalles «khada» og er en buddhistisk tradisjon som blir gitt for å hedre personene. De fineste «khadaene» har åtte lykkebringende symboler. 
I dag er disse ritualene mer basert på kultur enn religion.

President Subedi holder sin takketale etter at valgresultatet er klart. 
Tegnspråktolk til venstre.

Raju Basnet som nyvalgt generalsekretær sammen men en av sine tilhengere.
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