TOGETHER FOR INCLUSION

Sammen for
inkludering
I Afrika sør for Sahara opplever mennesker med nedsatt
funksjonsevne grunnleggende brudd på menneskerettighetene. Eksempler på det er stigma, ekskludering og
manglende tilgang til utdanning og jobb.
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F

or at verden skal oppnå FNs bærekraftsmål, må

Prosjektet ble kalt «Together for Inclusion», og

rettighetene til mennesker med nedsatt funk-

tar sikte på å nå de mest marginaliserte gjennom

sjonsevne bli oppfylt, slik som det beskrives i

styrking av organisasjoner, rettighetskamp, inklude-

FNs konvensjon om rettighetene til personer med

rende utdanning og økonomisk selvstendighet. Fem

nedsatt funksjonsevne.

land ble valgt ut; Mosambik, Sør-Sudan, Somalia,
Niger og Uganda.

NY MINISTER
Dag-Inge Ulstein fra KrF ble utviklingsminister i januar

FELLES PROSJEKT I UGANDA

2019, og han ønsket å sette fokus på dette. I april

Ettersom Inclusion International har god erfaring med

2019 kom det en helt ny utlysning fra Norad; «Støtte

sine medlemsorganisasjoner i Uganda, valgte NFU å

til styrking av rettighetene til personer med nedsatt

starte opp et nytt prosjekt der. Uganda er også det lan-

funksjonsevne». 100 millioner ble lagt i potten og

det der flest aktører under «Together for Inclusion»-

sivilsamfunnsaktører kunne søke. For å sikre bære-

samarbeidet skal koordinere sin innsats. Norges

kraft, inkludering og legitimitet, var det et krav om at

Handikapforbund, Redd Barna, NFU, Stiftelsen Signo,

personer med nedsatt funksjonsevne ble inkludert i

Strømmestiftelsen og Norsk forening for ryggmargs-

utformingen av søknaden.

brokk og hydrocephalus skal samarbeide om prosjekter innen rettighetsarbeid, inkluderende utdanning

STORT SAMARBEID

Atlas-alliansen er prosjektkoordinator og avtale-

anerkjente bistandsaktørene i Norge om å lage et bane-

partner med Norad, og ble bevilget cirka 70 millioner

brytende program. Ved å kombinere kompetansen til

i året i fire år (2019-2022). Disse pengene skal altså

de store frivillige organisasjonene med en rettighets-

deles mellom 14 organisasjoner i fem land. NFUs årlige

basert tilnærming og den spesifikke kunnskapen som

budsjett er på 3 millioner.

vi i Atlas-alliansen har, setter programmet personer
med nedsatt funksjonsevne i førersetet.
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SAMFUNN FO R ALL E

og økonomisk selvstendighet.

Atlas-alliansen gikk sammen med syv av de mest

Organisasjonsgjennomgang av
Inclusion Uganda.

Lunsjservering.

SA M F U N N FOR ALLE
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Vi måtte stadig fylle mer bensin.

Møte hos paraplyorganisasjonen NUDIPU.
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Utenfor kontoret til Inclusion Uganda.

Nye prosjekter i Uganda
Et samarbeid krever grundige undersøkelser
av fremtidige samarbeidspartnere
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B

åde Norad, Atlas-alliansen og NFU stiller strenge

fører og revisor. Noen spørsmål må utdypes når vi

krav til samarbeidspartnere. Helene og jeg skal

kommer hjem.

utføre en organisasjonsgjennomgang og kvali-

tetssikring av våre to nye samarbeidspartnere.

Etter tre dager i Kampala går turen videre til UPPID
i Entebbe.

Inclusion Uganda (IU) har kontor i Kampala og

UPPID driver med «Self-Advocacy» i arbeids-

Uganda Parents of Persons with Intellectual Disabili-

grupper i flere distrikter i Uganda. «Self-Advocacy»

ties (UPPID) har kontorer ved Entebbe – 1,5 times

har som mål at mennesker med utviklingshemning

kjøring fra Kampala.

kommer til ordet og kan påvirke sine egne liv.

Begge medlemsorganisasjonene er godt etablerte

Helene og jeg ser ganske snart at UPPID er vel

og har jobbet lenge med rettigheter for mennesker

organisert og robust, og vi får bekreftet førsteinn-

med utviklingshemning. Inclusion Uganda ble stiftet

trykket nå vi analyserer UPPID. De legger fram etter-

i 1985 og UPPID i 1993.

spurt dokumentasjon og svarer på det meste.

Både IU og UPPID er avhengig av ekstern støtte –
fortrinnsvis fra vestlige land.

Kartleggingen av UPPID ble avsluttet tirsdag 14.
januar, og onsdag hadde vi koordineringsmøte med

Vi starter arbeidet i Kampala og skal bruke tre

begge organisasjonene (Inclusion Uganda, UPPID og

dager på kvalitetssikring av Inclusion Uganda, og ditto

Inclusion Africa), samt gjennomførte møte med UPPID

med UPPID.

sin revisor i Kampala.

Store deler av den første dagen går med til pre-

I skrivende stund har NFU inngått kontrakt med

sentasjon av IU og NFU, og deretter bruker vi tiden på

begge organisasjonene, og de første midlene er over-

gjennomgang av IU. Analyseverktøyet, som kalles

ført. UPPID har fått et større budsjett enn IU, grunnet

Due Diligence, er vel etablert i mange bransjer, og vi

bedre kompetanse og kapasitet.

bruker Atlas-alliansens maler.
Helene og jeg går gjennom skjemaene og spørsmålene sammen med ledelsen, styret, regnskaps-

Imidlertid har vi stor tro på at vi sammen med begge
organisasjonene skal lykkes med å styrke rettighetene
til mennesker med utviklingshemning i Uganda.
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