ETIOPIA

Nye midler til
Together for Inclusion!
Siden i fjor har NFU drevet prosjektet “Together for Inclusion” i Uganda med
midler fra Norad gjennom Atlas-alliansen. Før sommeren lyste Norad ut
flere midler til bistandsprosjekter for personer med funksjonsnedsettelser.
Etiopia var ett av landene NFU opprinnelig hadde ønsket å jobbe i, men som
dessverre ble kuttet vekk fra den første runden med midler, og vi så derfor
på denne nye utlysningen som en mulighet for å implementere i Etiopia.
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S

ammen med Norges Blindeforbund, Mental Helse Ungdom, SOS-Barnebyer, ADRA og Utviklingsfondet gikk vi sammen om å utarbeide en søknad, koordinert av Atlas-alliansen. I november fikk vi svar fra Norad –

med tilsagn om friske midler til Etiopia for perioden 2021-2022! I tillegg ble
det bestemt at NFU skal være «Country Lead». Dette innebærer at vi vil holde
tak i den overordnede koordineringen mellom de ulike partnerne og være bindeleddet mellom organisasjonene og Atlas-Alliansen. Rent praktisk betyr at det
at NFU har hovedansvaret for planlegging, koordinering, rapportering og mye
mer. NFU har derfor ansatt en egen rådgiver til å holde i dette arbeidet.

SITUASJONEN FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER I ETIOPIA
Hele 17,6 prosent av Etiopias befolkning har nedsatt funksjonsevne, noe
som er blant de høyeste tallene i Afrika. Etiopiere med nedsatt funksjonsevne
møter store utfordringer i hverdagen når det gjelder tilgang til utdanning,
helsetjenester og arbeidsliv, og de er underrepresentert der de politiske avgjørelsene tas. 95 prosent lever under fattigdomsgrensen, og de fleste har
begrenset tilgang til grunnleggende tjenester. Spesielt utsatt er kvinner og
personer med utviklingshemming. I Etiopia er det fortsatt utbredt med store
fordommer overfor personer med utviklingshemminger, for eksempel at de
er en straff fra Gud for noe som familiemedlemmer har gjort. Dette resulterer
i stigmatisering og diskriminering, som ekskludering fra arbeid og utdanning.
Til tross for at Etiopia i 2010 signerte FNs Konvensjon om rettighetene til
mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), har de ikke noen nasjonal
lovgivning som sikrer at denne konvensjonen blir konsekvent fulgt opp.

34

SAMFUNN FO R ALL E

ETIOPIA

WORLD DISABILITY DAY
markeres i Bahirdar, Etiopia.

PROSJEKTET HAR TRE FOKUSOMRÅDER:
1. Påvirkningsarbeid rundt menneskerettigheter: Prosjektet ønsker å bidra
til at våre lokale partnerorganisasjoner blir flinkere til å påvirke og holde
etiopiske myndigheter ansvarlige for å inkludere mennesker med nedsatt
funksjonsevne i beslutningsprosesser. Myndighetene må også ta FN-konvensjonen på alvor og trekke denne inn i nasjonale utviklingsplaner.
2. Inkluderende utdanning: Flertallet av etiopiske barn med nedsatt funksjonsevne har ikke tilgang til utdanning. Stigmatisering gjør at mange
gjemmer barna sine fra samfunnet, og det er fortsatt utbredte fordommer
om at barn med nedsatt funksjonsevne ikke kan lære. Prosjektet vil fokusere på etterutdanning for lærere, coaching av foreldre, og økt bevissthet
rundt rettigheter og inkluderende utdanning.
3. Økonomisk styrking og frigjøring: Fattigdomsreduserende tiltak vil kunne
ha stor innvirkning på livene til etiopiere med nedsatt funksjonsevne, spesielt kvinner som ofte mangler tilgang til finanstjenester. Prosjektet vil
fokusere på inkluderende finansiering, utvikling av inntektsgenererende
ferdigheter, og økt økonomisk selvstendighet.
I tillegg til å koordinere prosjektet i Etiopia på overordnet nivå, samarbeider
NFU med to etiopiske partnerorganisasjoner. Den ene er Federation of Ethiopian National Associations of People with Disabilities (FEAPD), en veletablert
paraplyorganisasjon som fungerer som fellesskap for ulike særorganisasjoner.
Den andre er Fikir – Ethiopian National Association on Intellectual Disabilities
(FENAID), NFUs etiopiske søsterorganisasjon.
Prosjektet er nå i oppstartsfasen, og det jobbes med å lande avtaler med
lokale partnerorganisasjoner, bli enige om budsjetter, ansette lokale medarbeidere og planlegge aktivitetene framover. NFU ser fram til å komme ordentlig i gang, og vil dele mer med medlemmene etter hvert.

SA M F U N N FOR ALLE
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