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FN regner med at rundt 15 % av ver-
dens befolkning har en eller annen 

form for funksjonshemning. Dette tal-
let er sannsynligvis større i fattige land 
og spesielt i områder i konflikt og krig. 
Atlas-alliansen mener derfor at mini-
mum 15 % av all bistand og humanitær 
hjelp øremerkes funksjonshemmede.

- Børge Brende lover skolegang til 
en million flyktningbarn. Dette betyr at 
minimum 150 000 funksjonshemmede 
barn på flukt skal få skolegang. Vi er 
svært tilfreds hvis dette skjer, sier Holte, 
assisterende generalsekretær i Norges 
Blindeforbund og styreleder i Atlas-
alliansen. Regjeringen melder også at 
de avsetter 2,4 milliarder til utdanning, 
både i bistand og humanitært arbeid, og 
viser spesielt til at grupper som barn på 
flukt, jenter og funksjonshemmede er 
de som skal prioriteres. Det er en øk-
ning på 550 millioner kroner. - Dette 
er en svært viktig satsing, ikke minst for 

funksjonshemmede barn som står for 
nesten halvparten av dem som ikke får 
skolegang. Støtten til funksjonshem-
mede barns skolegang må derfor være 
tilsvarende, sier styrelederen i Atlas-
alliansen.

Ingen økning for sivilsamfunnene
Holte viser også til at støtten til sivil-
samfunnet står på stedet hvil. - Dette 
kan være alvorlig hvis vi med det får 
problemer med å øke vår innsats, som 
er sårt tiltrengt. 

Samtidig ser vi at regjeringen frem-
hever sivilsamfunnets innsats. I stats-
budsjettet fremheves det sivile samfunn 
som en viktig partner for erfaring og 
kunnskap, og for implementering av 
prioriterte innsatser. Atlas-alliansens 
kompetanse trekkes frem som en sen-
tral ressurs i arbeidet med å integrere 
barn med nedsatt funksjonsevne bedre 
i utdanningssystemene. - Vi håper med 

dette å kunne regne med bidrag til våre 
prosjekter, som særlig retter seg mot 
funksjonshemmede barns skolegang, 
bedre helsetilbud for funksjonshemme-
de og styrking av funksjonshemmedes 
rettigheter generelt, sier Arnt Holte.

Sjekkliste for inkludering av funk-
sjonshemmede 
Regjeringen legger opp til en sjekkliste 
på politikkutforming hvor alle tiltak 
i organisasjoner for bistand og huma-
nitært arbeid skal vurderes hvorvidt 
funksjonshemmede er inkludert. Atlas-
alliansen har i flere år jobbet for å få på 
plass rapportering på hvordan norsk bi-
stand ivaretar og inkluderer funksjons-
hemmede, forteller Holte.

- Dette har vi bedt om i lang tid, og 
endelig er det på plass. Det har enormt 
stor betydning for at funksjonshemme-
de skal få nyte godt av prosjekter både 
på utvikling og humanitær innsats. Vi 

- Regjeringen har for alvor 
tatt inn over seg at folk 
med funksjonshemning 
tilhører de aller fattigste 
og utstøtte. Det er flott 
at gruppen nå endelig blir 
prioritert i målformulerin-
gene. - Nå håper vi bare 
det følges opp reelt i den 
endelige fordelingen av 
bistandsmidlene, sier Arnt 
Holte, styreleder i Atlas-
alliansen.

TEKST: ANNE NYEGGEN, ATLAS-ALLIANSEN

Funksjonshemmede vinner frem
Atlas-alliansen om statsbudsjettet: 

Arnt Holt.
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har mast lenge, og driver også kurs for 
utviklingsorganisasjonene om hvordan 
de rent praktisk går frem for at funk-
sjonshemmede skal bli inkludert. Dialo-
gen som regjeringen ønsker for å sikre at 
funksjonshemmedes behov blir ivaretatt, 
blir viktig for oss og våre partnere, sier 
Holte.

Kraftig kutt i informasjonsstøtten til 
organisasjonene er dramatisk 
Regjeringen foreslår å kutte 31 millioner i 
informasjonsstøtten til opplysningsarbei-
det i organisasjonene, en 33 % reduksjon 
av den totale informasjonsstøtten. - Dette 
er svært alvorlig for befolkningens tilgang 
til informasjon om internasjonale spørs-
mål, sier Morten Eriksen, daglig leder i 
Atlas-alliansen. Han viser til at støtten 
har betydd mye for alliansens gjennom-
slag i norsk politikk. - Vi kan blant annet 
takke informasjonsstøtten for at funk-
sjonshemmede nå blir inkludert i norsk 
bistandsarbeid og humanitær innsats, sier 
Eriksen.

- Samtidig ser vi at regjeringen vil at 
støtten knyttes mer opp til arbeid med 
ytringsfrihet og informasjon fra land med 
bistandsaktiviteter. Dette er vi svært spent 
på å få utdypet. Funksjonshemmede i fat-
tige land lider under at de ikke blir hørt 
eller sett. Dette står sentralt i vårt arbeid i 
mange land, sier Eriksen.

Det endelige statsbudsjettet
Venstre og KrF har kommet med alterna-
tive og strålende inkluderende forslag til 
bistandsbudsjett. De støtter utdannings-
satsingen, men står hardt på at bistands-
budsjettet skal være 1 % av statsbudsjet-
tet. Dette betyr en økning på i underkant 
av 500 millioner. Ekstra tommel opp 
for Venstre som også setter av penger 
til funksjonshemmede. Begge vil priori-
tere fattigdomsbekjempelse, humanitær 
bistand og nødhjelp. Atlas-alliansen er 
optimistisk med tanke på informasjons-
støtten, ettersom begge partiene er imot 
at den kuttes.

Det endelige statsbudsjettet blir lansert 
i disse dager. Alle komiteenes budsjett-
innstillinger skal være ferdig behandlet i 
Stortinget senest 15. desember.

«Cripple» på engelsk refererer til 
en person som ikke kan gå, og etter 
at Dave Lupton begynte å bruke 
rullestol, tok det ikke lang tid før 
han lagde sitt nye alter ego; Crip-
pen. I løpet av få år ble Crippen et 
kjent navn blant funksjonshem-
mede i Storbritannia. Han har 
brukt rullestol i mange år nå, og 
møter fortsatt daglig holdninger 
og hindringer som inspirerer han 
til å tegne det komiske, og noen 
ganger det absurde, i situasjonen. 
Tegningene identifiserer barrierer 
som mennesker med nedsatt funk-
sjonsevne ofte møter i samfunnet, 
samtidig som han klarer å fokusere 
på humor. Crippen har oppdaget at 
tegneseriene hans kan åpne mange 
dører som ofte er lukket når tema-
er om funksjonshemmede skal tas 
opp. I løpet av 20 år har han fått et 
rykte på seg for å være både kon-
fronterende og utfordrende. Hans 

tegninger har dukket opp i utallige 
aviser, på TV og i filmer, og det sies 
at det henger en tegning på veggen 
hjemme hos Tony Blair. 

Trenger du en god latter? Gå 
gjerne inn på Crippens hjemme-
side www.crippencartoons.co.uk/

Crippen er en av de mest anerkjente funksjons-
hemmede tegneserietegnerne i verden. Han bruker 
humor for å belyse viktige problemstillinger.

Humor – et viktig verktøy  
for å få saker på agendaen!
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Inclusion Europe er blant annet an-
svarlig for prosjekter som «Informa-

sjon for alle» en veileder for hvordan 
informasjon kan skrives lettlest, «Alle 
har stemmerett» om retten til å stemme 
ved valg og «Det å være tillitsvalgt». 
Inclusion Europe har en egen under-
gruppe EPSA (European Platform for 
Self Advocates) for organisasjoner av og 
med personer med utviklingshemning.  
«Aktiv gruppa» til NFU er medlem av 
EPSA.

Inclusion Europe er også opptatt av 
hvordan europeiske land implemente-
rer FN konvensjonen om rettighetene 
til personer med nedsatt funksjonsevne. 

Inclusion Europe har hatt et spesielt fo-
kus på artikkel 12 likhet for loven, artik-
kel 19 retten til et selvstendig liv og til å 
være en del av samfunnet og artikkel 24 
utdanning. 

NFU har de siste åtte årene hatt et 
medlem i styret i Inclusion Europe, tid-
ligere forbundsleder Helene Holand. I 
fire år var landstyremedlem Anne Jo-
runn Økland medlem av styret i EPSA. 
Mer informasjon om Inclusion Europe 
og EPSA finner dere på www.inclusion-
europe.com

I mange land stiller man spørsmål om 
hvordan vi kan være med å hjelpe per-
soner med utviklingshemning med å ta 
avgjørelser og benytte seg av den rett de 
har etter artikkel 12 i konvensjonen. In-
clusion Europe har derfor laget en egen 
side, www.right-to-decide.eu/, der vi 
finner gode eksempler på hvordan vi kan 
gi støtte til å ta egne valg.

Inclusion Europe er medlem i EDF, 
the European Disability Forum. Dette 
er en europeisk paraplyorganisasjon. 
Organisasjoner for funksjonshemmede 
grupper, som Inclusion Europe, kan 
være medlem i EDF, det kan også nasjo-
nale paraplyorganisasjoner. Fra Norge er 
det FFO som er medlem. Fra våren 2013 
har tidligere forbundsleder Helene Ho-
land vært styremedlem i EDF, foreslått 
fra Inclusion Europe.

EDF samler funksjonshemmede i 
Europa og har siden starten i 1996 job-
bet for like rettigheter i alle europeiske 
land. Saker som angår personer med 
nedsatt funksjonsevne skal bli tatt av og 
sammen med funksjonshemmede. EDF 
definerer arbeidet med å sikre funk-
sjonshemmedes rettigheter som et men-
neskerettighetsspørsmål. EDF represen-
terer 80 millioner europeere med nedsatt 
funksjonsevne.

EU har ratifisert FN konvensjonen 
om rettighetene til funksjonshemmede, 
og EU offentliggjorde i juni i år sin før-
ste rapport om implementering av FN 
konvensjonen. EDF arbeider nå med en 
alternativ rapport, en rapport som tar 
fram funksjonshemmedes syn på imple-
mentering av konvensjonen. EDF jobber 
også med viktige saker som å få et felles 
kort for funksjonshemmede i Europa, et 
kort som kan sammenlignes med vårt 
ledsagerbevis men rekker videre enn det. 
De jobber med funksjonshemmedes ret-
tigheter som passasjerer, er opptatt av 
universell utforming og tilgjengelighet 
på tog og andre transportmidler. De er 
også opptatt av samarbeid med organi-
sasjoner i andre land og verdensdeler, og 
Europas forpliktelser etter artikkel 32 
i konvensjonen. Mer informasjon om 
EDF finner dere på www.edf-feph.org.

NFU er medlem av Inclusion Europe. Dette er en organisasjon som har medlems- 
organisasjoner i 40 europeiske land.  Inclusion Europe får driftsstøtte fra EU og får med-
lemskontingent fra de organisasjonene som er medlem. Sammen med prosjektmidler er 
dette inntektene i organisasjonen. Inclusion Europe er opptatt av at EU skal føre en poli-
tikk som ivaretar interessene til mennesker med utviklingshemning og deres familier.

Hva foregår i Europa?

Helene Holand

TEKST: HELENE HOLAND

Inclusion Europe
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Konferansen “growing up with 
an intellectual disability” ble ar-

rangert i Belfast 15. – 17. mai 2014. 
NFU fikk støtte fra Utenriksdeparte-
mentet til å kunne delta i denne kon-
feransen samt delta i EPSAs general-
forsamling. 

Innholdet i konferansen var delt i 
3 temaer: 

Om meg
• Tidlig stimulering,
• Påvirkningsarbeid
• Det å bli selvstendig 

Om oss: 
• Min familie og jeg 
• Støtte og veiledning til familier 

Om deg 
• Om nabolaget og meg selv 
• Bygge et inkuderende samfunn der 
alle er velkommen 

NFU sin representant Tom Roger 
Ramsøskar holdt innlegg om hva 
some er viktig å tenke på når en skal 
delta på en konferanse. Han la frem 
nyttige punkter som en må tenke på 
før, under og etter en konferanse på 

engelsk.  Andre innlegg på konfe-
ransen var hovedsakling temaer om 
at personer med utviklingshemning 
ønsker å bestemme mer over sin egen 
hverdag.  

Deltakerne på konferansen og 
EPSA generalforsamling var Tom 
Roger Ramsøskar og Jacob Holand 
med Ragna B. Langlo og Helene Ho-
land som ledsagere. 

EPSA, The European Platform for Self Advocates, er en egen gruppe innenfor Inclu-
sion Europe som består av nasjonale organisasjoner og aktive tillitsvalgte med utvi-
klingshemning fra hele Europa. NFU sin gruppe “Aktiv i egen organisasjon” har vært 
medlem av EPSA siden 2005.  

EPSA

Fra venstre: Rom Roger Ramsøskar, Jakob Holand, Ragna B. Langlo og Helene Holand.


