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Celebert besøk i Oslo
Foredraget «Hvordan det er å ha barn med utviklingshemning i Afrika» av generalsekretær Fauzia Mwita Haji i NFUs søsterorganisasjon på Zanzibar ble et av høydepunktene
under SOR-konferansen om Bistand til mennesker med utviklingshemning i Oslo nylig.
Tekst og foto: Bitten Munthe-Kaas

Her kom hun blant annet inn på den
lave statusen som både barn, unge og
voksne med utviklingshemning har
i afrikanske land. - Det gjelder både
generelt, i lokalsamfunnet, familien og
i forholdet mellom ektefeller. De er i
tillegg svært utsatt for stor grad av diskriminering og overgrep i tillegg til at
det hersker mange negative myter om
deres funksjonsnedsettelse. I mangelen
på rettigheter sliter dessuten familiene
deres med svært dårlig økonomi, sa
Fauzia som selv har en sønn med utviklingshemning.
I sitt foredrag reflekterte hun også
over situasjonen for personer med utviklingshemning i Afrika i lys av de tre
FN-konvensjon-artiklene om retten til
utdanning, retten til å leve uavhengig
og inkludert i samfunnet og til likhet
for loven. I den forbindelse beskrev
hun også flere positive eksempler på
hvordan både familier og enkeltpersoner med utviklingshemning takler
hverdagen i lys av utfordringene de står
overfor.
Takket være iherdig innsats fra
ZAPPD har myndighetene på Zanzibar blitt bevisste betydningen av og
kommet langt i sitt arbeid med å få
elever med nedsatt funksjonsevne inn
i vanlig skole. I forbindelse med sitt
Norges-besøk var Fauzia derfor spesielt opptatt av å få et innblikk i hvordan elever med utviklingshemning inkluderes her og hva slags arbeidstilbud
de får etter endt skolegang. Valget falt
på Ramstad skole i Bærum der 14 år
gamle Emil Ekberg, som har Williams
syndrom, går i åttende klasse. I tillegg
til et hyggelig møte med ham, resulter-
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Hjertelig møte mellom Fauzia Mwita Haji og syvendeklassingen Emil Ekberg ved Ramstad
skole. Mellom dem - Jenny Schaaning fra NFUs bistandsavdeling.

te dette besøket også i en konstruktiv
samtale og utveksling av erfaringer med
rektor Siv Børgen Moberg. Omvisningen på Aurora verksteder i Bærum resulterte i det som i beste fall kan bli et
fremtidig samarbeid mellom bedriften
og ZAPDD.
Temanummer
Samordningsrådet skal utgi et eget temanummer om denne bistandskonferansen som ble arrangert i samarbeid
med NORAD, Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet og Atlas Alliansen.

Her vil alle foredragene bli presentert –
som blant annet inkluderer Jens Petter
Gitlesens innlegg om hva utviklingshemning er. Et annet, som også vakte
stor interesse blant de mange konferansedeltakerne, handlet om verktøyet som
PLAN har utviklet for organisasjoner
som ønsker å bli mer funksjonshemmede-vennlige i sitt arbeid.

Det røde korset er blant verdens mest kjente og respekterte symboler. Menneskeliv avhe
av at det er slik, og ved å bruke logoen riktig kan du bidra til at det fortsetter å være slik.
Emblemets beskyttende verdi bygges opp i fredstid, og det kan være for sent å bekjemp
misbruk etter at en konflikt har brutt ut. Derfor har vi regler for bruk av logoen; retningsli
som gjør at vi gjenkjennes og står frem med en klar og entydig profil
– overalt og i alle sammenhenger. Også i ditt lokalmiljø.

Veiviser til riktig logobruk

Olive Kasulu er mor til fire
barn – hvorav to – Fumbani
Chirwa (22) og Tapiwa Mkandawire
(28) – har utviklingshemning.
Moren er medlem av NFUs søsterorganisajon PODCAM i Malawi og
lokallaget Kamwara i Kazungudistriktet som ligger i den sentrale
delen av landet.

“Når jeg
henger etter
snøscooter’n
og får ansiktet
fullt av snø,
- da kjenner jeg
at jeg lever!”

Aktiv mor
i Malawi
Olive Kasulu ble nylig valgt til sekretær i distriktslaget
i Kazungu av NFUs søsterorganisasjon, PODCAM i
Malawi.

tekst: Jenny Schaanning

Dette lokallaget ble startet i 2005 og har i dag 6
fedre og 19 mødre til i alt 25 barn med nedsatt
funksjonsevne som medlemmer. Åtte av barna
har utviklingshemning.
Gjennom PODCAM har Olive fått opplæring i lobbyarbeid, ledelse, kjønnsspørsmål og
prevensjon. Hun har formidlet informasjon om
disse temaene til andre medlemmer av lokallaget samtidig som hun selv har lært av deres
kunnskap og erfaringer.
Det er ulike aktiviteter i lokallaget som er et
forum der foreldre møtes og deler erfaringer. De
støtter og hjelper hverandre til å ta vare på, verdsette og akseptere sine barn som de er. Foreldrene driver holdningsskapende arbeid overfor
skolen. Målet er å få de ansatte til å akseptere
deres barn som elever og få andre foreldre med
barn med ulike former for funksjonsnedsettelser
til å sende barna sine på skolen.
Da lokallaget ble etablert for åtte år siden, var
syv av foreldrenes barn i skolealder ikke inkludert. I dag går alle på skolen. Medlemmene har
også begynt å dyrke kassava og mais for salg for

Denne lille veiviseren gir deg ikke bare et utdrag av de viktigste
retningslinjene for bruk av Røde Kors-logoen; den viser deg
også veien til hele profilprogrammet og lokalforeningens
egen logopakke.
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NB! På høyre side! Må stå på tekstside.

på den måten å få inn penger til arbeidet i lokallaget. Noen av pengene brukes til skrivebøker
og såpe til barna til de fattigste medlemmene i
lokallaget. Resten er gitt til foreldre i lån som
skal betales tilbake med renter – som i sin tur vil
styrke lokallagets økonomi.
Medlemmene informerer også om rettighetene til barn med nedsatt funksjonsevne i lokalsamfunnet. De har sett at dette virker. "Før lo
folk, kastet stein og ropte stygge ord etter våre
barn med utviklingshemning. Dette skjer ikke
lenger. I dag er det akseptert at de har rettigheter
som andre», sier Olive.
Hun ble nylig valgt til vise-sekretær for distriktslaget av PODCAM. Jobben hennes her er
å skaffe penger via private sponsorer og samarbeide med FEDOMA – en paraplyorganisasjon
for funksjonshemmede. Sammen kjemper de for
å skaffe mer opplæring og arbeid til ungdom
med nedsatt funksjonsevne.

Fredrik 25 år,
ryggmargsskadet

r latter,
terer fo
Vi garan
kap og
e, venns
!
smil, gled
levelser
sielle opp
helt spe
er du
Nå book
13
erien 20
sommerf
erket.no
på www.m

www.merket.no

Samfunn for alle nr. 5/2013

