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Alle deltakerne på PFPIDs årsmøte i januar.

Årsmøte i PFPID
En gang i året må NFUs
partnerorganisasjon i Nepal, Parents Federation for
Persons with Intellectual
Disabilities (PFPID), avholde årsmøte. Dette er i tråd
med deres egne vedtekter
og myndighetenes retningslinjer. Å gjennomføre
et årsmøte krever selvsagt
både tid og ressurser, men
en av de største fordelene
er at medlemsorganisasjonene i PFPID får mulighet
til å utveksle erfaringer.
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ør PFPID ble etablert i 2011 var
foreldreorganisasjonene knyttet
sammen i et uformelt nettverk, og da var
en demokratisk struktur med årsmøte
og valg av styremedlemmer ikke pålagt.
Nå er det derimot en årlig foreteelse,
og en fin anledning for medlemmene i
organisasjonen til å møtes, samt at representanter fra de lokale myndighetene
blir invitert og må forklare hvordan de
jobber for å inkludere personer med utviklingshemning i sine prosjekter.
PFPID har medlemsorganisasjoner i
36 av Nepals 75 distrikter, og 28 av dem
var representert på årsmøtet. Mellom 70
og 80 personer deltok, kanskje fem av
dem med utviklingshemning.
Årsmøtet var fredag 19. januar og ble
holdt i byen Sauraha i Chitwan distrikt.
Det ligger cirka 90 kilometer i luftlinje
sørvest fra Katmandu, men på grunn av
høye fjell og dårlige veier, brukte vi åtte
timer i buss for å komme oss dit (å fly
samme strekningen tar derimot 20 minutter).

Takket NFU
Årsmøtet begynner alltid med en lang
offisiell åpning, og det er generalsekretæren som leder møtet. Han er tillitsvalgt og sitter i styret. Alle delegatene
og andre deltakere sitter i salen, mens
generalsekretæren i PFPID ønsker
velkommen. Han oppfordret alle foreldrene til å være aktive menneskerettighetsforkjempere, og viste til hva PFPID
har fått til de siste årene. Han takket paraplyorganisasjonen i Nepal for et godt
samarbeid og NFU som deres viktigste
inspirasjonskilde.
Så ba han en og en av de spesielt inviterte gjestene om å komme opp og sette
seg i sofaen på podiet. De satt på rad og
rekke og fikk silkeskjerf rundt halsen
og hver sin rosett. 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. Det blir
også tent et lys og alle synger nasjonalsangen.
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Utdeling av «khada» for å hedre æresgjestene.

Deretter skal alle gjestene holde
hver sin tale:
1. En ung kvinne med utviklingshemning fra Chitwan
2. President of District Disability
Coordination Committee (tilsvarende lederen av funksjonshemmedes råd i distriktet)

«Vi har vår egen organisasjon, og vi ønsker å jobbe
for våre rettigheter!», sa den unge representanten
med utviklingshemning

9. Bistandsrådgiveren i NFU
10. Chief District Officer (tilsvarende fylkesmannen)
11. Nåværende president i PFPID

7. Den forrige presidenten av
PFPID

Viktig påvirkningsarbeid
Dette er en gylden mulighet for de tillitsvalgte å understreke hvilke forpliktelser myndighetene har, og for myndighetene til å komme med lovnader
for fremtiden. Utdanningsdirektøren
proklamerte blant annet at alle barn
har rett til utdanning, og at han skal
gjøre sitt beste for at barn med utviklingshemning også skal få tilgang på
utdanning. Utviklingsdirektøren lovte
å rådføre seg med funksjonshemmedeorganisasjoner når de skal planlegge
nye prosjekter. Presidenten i PFPID
avsluttet seansen med å svare på spørsmål som hadde kommet, gi nye utfordringer til myndighetene og understreke viktigheten av FN-konvensjonen
for personer med nedsatt funksjonsevne og de nye tusenårsmålene.

8. Generalsekretæren i den nasjonale paraplyen for funksjonshemmedeorganisasjoner i Nepal

Endring av vedtektene
Etter lunsj fortsetter årsmøtet, men
nå er det mer internt og med fastlagte

3. Lederen av PFPIDs fylkeslag i
Chitwan
4. Office Chief of District Women
and Children’s Office (tilsvarende
direktøren for barne- og kvinnesaker i distriktet)
5. Office Chief of District Education Office (tilsvarende utdanningsdirektøren i distriktet)
6. Office Chief of District Development Committee (tilsvarende utviklingsdirektør i distriktet)

punkter på agendaen som må gås gjennom. Regnskap og rapport for i fjor
(det nepalske året 2073) har blitt forberedt av styret, men må godkjennes
av årsmøtet. Ettersom ingen av saksdokumentene blir sendt ut i forkant,
leser generalsekretæren gjennom alle
rapportene. Delegatene kan komme
med innspill. Etter at regnskap og rapport har blitt vedtatt, er det endring av
vedtektene som står for tur. Styret har
foreslått 16 endringer, og alle ble godkjent av forsamlingen med minst 2/3
flertall. En av endringene er at de som
sitter i styret må være forelder til en
person med utviklingshemning. Hvis
begge foreldrene er døde, kan andre
familiemedlemmer bli styremedlemmer. De andre endringene handlet om
å gi flere arbeidsoppgaver til generalsekretæren, samt å endre ordlyden slik at
vedtektene er i tråd med den nye nasjonale grunnloven.
I år var det ikke valg, men neste
gang skal det velges nytt styre. Da står
i realiteten alle posisjonene i styret til
valg, og det blir dermed veldig viktig
for hvilken retning organisasjonen tar
de neste to årene.
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NFUs tale på årsmøtet
Kjære PFPID og ærede gjester.
Først av alt vil jeg takke for invitasjonen til deres sjette generalforsamling.
Som en av partnerne deres er det
veldig imponerende å se hvordan
PFPID har vokst siden vi startet
samarbeidet. Dere har oppnådd mye,
alene og sammen med NFDN (den
nepalske paraplyorganisasjonen for
funksjonshemmedeorganisasjoner).
Personer med utviklingshemning er
generelt sett mye mer på dagsorden i
dag, men det er fortsatt mye å jobbe
for og utfordringer å løse.
NFU er Norsk Forbund for Utviklingshemmede, og vi ble etablert i 1967. Vi
kjemper for inkludering av mennesker
med utviklingshemning, og vår visjon
er et samfunn for alle. Vi har cirka
8200 medlemmer, og vi mottar støtte
fra norske myndigheter.
NFU støttet PFPIDs forgjenger, Nepal
Parent Network, fra 2005 til 2011, og
vi har støttet PFPID fra 2011 til i dag.
Det betyr 12 år med økonomisk og
teknisk støtte! Vi ønsket å fortsette
samarbeidet med dere, og vi utviklet
et ambisiøst program sammen med
Norges Handikapforbund i 2015. Jeg
husker jeg stod her for ett år siden

og fortalte dere om våre store planer,
men dessverre godkjente ikke Norad
hele søknaden. Vi fikk mye mindre
enn vi søkte om, og planene måtte
endres. Norads krav er strengere enn
før, og NFU klarer ikke å oppfylle disse
kravene. NFU er en liten og veldig annerledes organisasjon sammenlignet
med for eksempel Redd Barna og Plan
International, men Norad behandler
oss likt. Vi taper dessverre i denne
konkurransen.
Det betyr at hvis ikke et mirakel vil
skje, blir 2017 det siste året med
støtte fra NFU. Så i år er det svært
viktig at alle dere mobiliserer, samarbeider, skaper nettverk med andre,
og samler inn penger til PFPID. Nepal
trenger PFPIDs stemme og kompetanse! Dere har potensial til å bli en
profesjonell gruppe mennesker som er
i stand til å arbeide med nasjonale og
lokale myndigheter, så vel som større
internasjonale aktører som Handicap
International, UNICEF og Plan. De vet
ikke hvordan de skal inkludere mennesker med utviklingshemning, men
det vet dere, og jeg oppfordrer dere
på det sterkeste til å drive kompetansebygging og kjempe for rettighetene
til mennesker med utviklingshemning.

Hvis dere vil, kan PFPID bli en organisasjon som bistår myndighetene å
oppfylle sine politiske forpliktelser.
Når dere jobber og lobber opp mot
myndighetene, har dere FN-konvensjonen for personer med nedsatt
funksjonsevne som et viktig verktøy,
men dere har også de nye bærekraftsmålene. FN har gått sammen
om 17 mål for å utrydde fattigdom,
bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Mennesker med
nedsatt funksjonsevne er nevnt flere
ganger i disse målene. Det betyr at de
nepalske myndighetene forplikter seg
til å inkludere alle. Og i år har Nepal
meldt seg frivillig til å rapportere på
disse målene. Det betyr at dette er
en gylden mulighet for alle funksjonshemmedeorganisasjoner i Nepal til
å sørge for at myndighetene rapporterer på hvordan mennesker med
nedsatt funksjonsevne blir ivaretatt.
Og med det vil jeg ønske dere lykke til
med det viktige arbeidet dere gjør for
å oppfylle menneskerettighetene til
alle og for gjennomføringen av denne
generalforsamlingen!
Tusen takk / Dhanyabad

Chitwan nasjonalpark er et yndet
turistmål der man kan ri på elefant og
blant annet komme tett innpå nesehorn
og krokodiller. Heldigvis var det tid
i programmet for å se litt mer av det
Nepal har å by på!
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