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De ble møtt av utviklingsmi-
nisterens politiske rådgiver, 
Unni Berge, og hennes seni-
orrådgiver, Tor Haug. 

NFU hadde bedt om mø-
tet for å få forsikringer om 
at personer med utviklings-
hemning ikke blir glemt i 
norsk bistand. Bakgrunnen 
var en evaluering som No-
rad har foretatt om hvorvidt 
norsk bistand har ivaretatt 

funksjonshemmedes rettigheter 
i perioden 2000-2010. Evalu-

eringsrapporten som ble presentert tidligere i år, viser (slik 
vi har omtalt i SFA 3/12) at få prosjekter inkluderer funk-
sjonshemmede, og at personer med utviklingshemning er 
aller dårligst ivaretatt. Dette skjer til tross for at barn med 
utviklingshemning og deres mødre er blant de fattigste og 
mest marginaliserte gruppene i mange utviklingsland. 

Utsendingene fra NFU understreket samtidig at hvis FNs 
tusenårsmål (åtte konkrete mål for bekjempelse av fattigdom, 
red.anm.) skal nås innen 2015, må funksjonshemmede bli in-
kludert i norsk bistand. - Vårt land forplikter seg til å inklu-
dere alle mennesker i internasjonalt samarbeid og utviklings-
hjelp når Norge ratifiserer Konvensjonen om rettighetene til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne neste år. Vi ønsker at 
UD, Norad og andre bistandsaktører bruker NFUs ekspertise 
på inkludering og brukermedvirkning og lar oss være vakt-
bikkje i dette arbeidet, påpekte Helene Holand.

Egenandelen
NFU må i dag stå for 10 prosent av den bistanden vi gir. 
Egenandelen kreves av alle medlemsorganisasjonene i Atlas-
alliansen. Jens Petter Gitlesen viste til at Atlas-alliansen frem 
til nå har fått sin egenandel dekket gjennom midler fra TV-

aksjonen i 2002. - Disse midlene er nå brukt opp. Egenan-
delen kan heller ikke dekkes inn med nasjonale midler. Hvis 
egenandelskravet ikke endres, vil NFUs solidaritetsprosjekter 
gå en usikker fremtid i møte. Selv med vårt lille budsjett er 
NFU blant de største i verden på bistand til organisasjoner 
som jobber for rettighetene til personer med utviklingshem-
ning og deres familier. Blir NFUs bidrag kuttet, vil det få 
konsekvenser for en allerede marginalisert gruppe mennes-
ker. Vi ønsker derfor at Norad fullfinansierer vårt solidaritets-
arbeid, påpekte NFUs forbundsleder. 

Inclusion International
Arbeidet til Inclusion International var også et tema på mø-
tet. Denne globale paraplyorganisasjonen for mennesker med 
utviklingshemning består av 200 medlemsorganisasjoner for-
delt på 115 land. Connie Lauren-Bowie understreket beho-
vet for at organisasjonen i større grad må bli anerkjent og gis 
støtte til sine globale prosjekter. Inclusion International har 
laget flere globale rapporter. Den siste lanseres i oktober og 
er et resultat av en global kampanje som tar utgangspunkt 
i artikkel 19 i FN-konvensjonen om ”Living in the Com-
munity”. 

Lederen av Inclusion International viste samtidig til at det 
neste globale prosjektet skal handle om artikkel 16 og retten 
til selvbestemmelse med fokus på blant annet kjønnsproble-
matikk, seksuelle overgrep og familiens rolle. - Disse rappor-
tene gir et unikt innblikk i dagens situasjon for utviklings-
hemmede og blir flittig brukt i globalt, nasjonalt og lokalt 
lobbyarbeid. Med ekstra midler vil vår verdensomspennende 
paraplyorganisasjonen kunne bli en enda sterkere forkjem-
per for utviklingshemmede internasjonalt, presiserte Connie 
Laurin Bowie.  

Unni Berge hadde få spørsmål og tilbakemeldinger til 
NFUs utsendinger, men lovte å bringe det som var kommet 
fram på møtet, videre til utviklingsminister Heikki Holmås.

NFUs forbundsleder Jens Petter Gitlesen, leder av Internasjonalt utvalg, Helene  
Holand og bistandsrådgiverne Jenny Schaanning og Helene T. Strøm-Rasmussen  
var nylig på møte i Utenriksdepartementet. Med seg hadde de direktør i Inclusion  
International, Connie Laurin-Bowie.

Viktig møte i UD

Politisk rådgiver, Unni Berge. 
(Foto: Zero Emission Resource 
Organisation)
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Småstoff

Langveisfarende på NFUs landsmøte

De nepalesiske gjestene spiste lunsj hjemme i leiligheten til Marianne 
Moen. 

Da de langveisfarende landet på Gardermoen, hadde de al-
lerede vært i Stockholm og Örebro for å delta på en kon-
feranse i FUB – Föreningen för barn, unga och vuxna med 
utvecklingsstörning. Dette var deres første besøk i Europa. 
De tre gjestene hadde et hektisk program i Norge i forkant 
av NFUs landsmøtet på Gardermoen. På Litteraturhuset i 
Oslo møtte de Marianne Lillemoen og Tove Britt Henrik-
sen. Mens Marianne deltok i en lesegruppe, fikk gjestene 
informasjon av Hanna Bovim Bugge i Leser Søker Bok i 
samme hus der det jobbes med å gjøre bøker tilgjengelig for 
alle. Deretter fortalte Tove Britt om jobben sin som fritids-
konsulent i Oppegård kommune og hvordan aktiviteter for 
personer med funksjonshemninger blir tilrettelagt der. 

Siden gikk veien hjem til Marianne som hadde invitert til 
lunsj. De siste fem årene har hun bodd i egen leilighet på Kol-
botn. Gjestene fra Nepal lot seg både imponere over Mari-
annes selvstendighet og den fine leiligheten hennes. Deretter 
gikk turen til Gardermoen og den forberedende samlingen for 
landsmøteutsendinger med utviklingshemning og deres led-
sagere. 

De tre nepaleserne observerte både det som skjedde og 
hvordan Helene Holand og Ragna Langlo (Bikko) ledet det 
forberedende kurset. Både Manohar og Yadav ga i etterkant 
uttrykk for at de opplevde dette som spesielt interessant og 
lærerikt. De fortalte at dette kurset står i sterk kontrast til 
hvordan landsmøter i deres egen organisasjon GFPID blir 
organisert. Der har personer med utviklingshemning verken 
stemmerett eller plass i styret.

Sterk tale
Manohar, Yadav og Resma var deretter observatører under 
hele NFUs landsmøte. De fikk alt oversatt av profesjonelle 
tolker. Under fredagens åpningsseremoni holdt Yadav en sterk 
tale der han fortalte hvordan foreldre med barn med utvi-
klingshemning i Nepal sliter med å bli hørt og få respekt. - 
Barna får verken opplæring, utdanning eller helsetilbud og blir 
i stor grad oversett av myndighetene og samfunnet generelt. 
Noen barn blir overlatt til seg selv. Det finnes også eksempler 
på mødre som har tatt sitt eget liv for å slippe unna den van-
skelige situasjonen, sa Yadav. 

Valgkomiteens innstilling og selve valgprosessen på lands-
møtet gjorde også inntrykk på de nepalske gjestene. Valg er en 
omfattende prosess i GFPID – som har hele 17 styremedlem-
mer. De tre utsendingene fikk også i denne sammenhengen 
nyttige innspill. 

Møte hos EMPO 
Besøk hos Empo TV og omvisning av avdelingsleder Lene 
Krogsrud stod også på programmet. Yadav ble intervjuet av 
Mattias Damsgaard Woodson. Dette innslaget kan ses på 
www.empo.no. Et besøk for å se verkstedet og de fine pro-
duktene som lages for salg i butikken Balder Tekstil i Oslo ble 
det også tid til før Resma, Yadav og Manohar dro hjem for å 
formidle det de hadde sett og opplevd til resten av styret og 
lokalforeningene i GFPID. 
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Tre gjester fra NFUs partnerorganisasjon 
Guardians’ Federation for Persons with 
Intellectual Disabilites (GFPID) i Nepal 
deltok på NFUs landsmøte. Yadav Prasad 
Shrestha og Manohar Lal Bajaracharya er 
styremedlemmer i GFPID og har begge en 
sønn med Downs Syndrom. Resma Karki 
er en ung jente på 19 år som er medlem i 
den nyetablerte medlemsorganisasjonen 
der alle medlemmene har utviklingshem-
ning. 


