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Bakgrunn
Som barn bodde Robert
Martin på flere institusjoner
og fosterhjem med begrenset
frihet. Gradvis skapte han sitt
eget liv – fjernt fra hverdagen
med tillært avhengighet av
andre. Etter hvert ble han
en høyt respektert borger i
sin hjemkommune på New
Zealand der han i dag lever
sammen med sin kone Linda.
Det newzealandske TVselskapet Attitude har laget
et dokumentarprogram om
Robert Martin. Den kan ses
på http://www.peoplefirst.
org.nz/setting-the-pathwayfor-more-voices-to-beheard-at-the-highest-levels/
search?searchTerm=robert

Det var mange som ville gratulere Robert Martin etter valget. (Foto: Inclusion International)

Gjennombrudd i FN-systemet!
Tidligere medlem av styret i Inclusion International, Robert Martin fra New
Zealand, ble nylig valgt til representant i FNs komité som skal overvåke konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

R

obert er den første representanten med utviklingshemning som
er blitt valgt inn i en FN-komité.
Han skal arbeide i perioden fra 2017
til 2020.
Før han kom så langt, deltok han
blant annet på vegne av Inclusion
International i forhandlingene om
den samme konvensjonen. Her bidro han til utformingen av flere av de
mest sentrale artikkeltekstene – som
for eksempel retten mennesker med
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funksjonsnedsettelser har til å leve i
og være en del av samfunnet.
- Jeg er stolt over å ha blitt valgt
som medlem av nettopp denne FNkomiteen, sa Martin i en tale etter
valget der han takket en rekke politikere, interesseorganisasjoner og enkeltpersoner som hadde støttet hans
kampanje. - Dette er en stor dag for
mennesker med utviklingshemning
over hele verden. Jeg håper at jeg
gjennom min deltakelse og arbeid i

komiteen vil sette spor som kan bli
etterfulgt av andre i fremtiden.
Styremedlem i Inclusion International, Luis Gabriel, som representerer Amerika, gratulerte Robert
Martin ved å henvise til hans mange
tidligere ekstraordinære prestasjoner.
- Valget av Martin representerer et av
mange mål som mennesker med utviklingshemning har oppnådd i løpet
av de senere årene!

