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Det nye styret i GFPID står bak valgkomiteens leder, Radhye Kamaro, 
Helene Holand og Pramila Dewan.

Fire self-advocates fra GFPID på sin første 
internasjonale konferanse.

LETTLEST 

nFu har vært 
i nepal siden 
2004.

Foreldreorganisa-
sjonene ute i distriktene har 
nå blitt samlet til en felles 
nasjonal organisasjon.

den nye organisasjonen 
hadde sin første generalfor-
samling i november i fjor. 

Helene Holand og Helene t. 
Strøm-rasmussen fra nFu 
var til stede.

i 2012 skal de arbeide med 
opplæring av det nye styret.

de skal også hjelpe til med 
utvikling av gode rutiner og 
systemer for den nye orga-
nisasjonen.

Et stort mål har blitt 
oppfylt i prosjekt i  
Nepal. Foreldrenett-
verket vi samarbeider 
med har registrert 
seg som en nasjonal 
organisasjon og heter 
nå Guardian’s Federa-
tion for Persons with 
Intellectual Disability 
(GFPID). Endelig har 
foreldre med utvi-
klingshemmede barn 
fått sin egen organisa-
sjon.

NFU har vært i Nepal siden 
2004 og et av hovedmålene 
for vårt samarbeid har vært å 
samle foreldreorganisasjonene 
ute i distriktene til en felles 
nasjonal organisasjon slik at 
de skal stå sterkere sammen 

i dialog med myndighetene. 
Dette har nå blitt gjennomført, 
og den nye organisasjonen ar-
rangerte sin aller første gene-
ralforsamling i november. Der 
ble vedtektene vedtatt og 17 
styremedlemmer valgt inn på 
grunnlag av distriktsrepresen-
tasjon og valgkomiteens anbe-
falinger. Fire av medlemmene 
er kvinner, derav presidenten, 
den høyt respekterte Subarna 
K. Chitakar som har vært med 
siden starten på 80-tallet, og 
sekretæren Shila Thapa som 
driver Down’s Syndrome Soci-
ety Nepal. 

Generalforsamlingen varte i 
to dager og alle valg gikk rolig 
og demokratisk for seg. Helene 
Holand og Helene T. Strøm-
Rasmussen representerte NFU 
under generalforsamlingen.

I 2012 skal de fokusere på 
opplæring av det nye styret 
og utvikling av gode rutiner og 
systemer for den nye organisa-
sjonen.
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inclusion-forum i kathmandu

I overkant av 100 deltakere ble ønsket velkommen til 
forumet – inkludert talspersoner for egen gruppe (self 
advocates), foreldre og fagfolk. 

Etter at president Klaus Lachwitz hadde holdt åp-
ningstalen, ble FN-konvensjonen presentert på en enkel 
og fin måte av talspersoner fra New Zealand, Libanon, 
Panama, Storbritannia og Zambia. Alle de hundre delta-
kerne ble delt inn i grupper og hadde flere gruppearbeid 
og presentasjoner i løpet av de to dagene konferansen 
varte. Målet med arrangementet var å promotere imple-
mentering av konvensjonen og støtte det arbeidet som 
medlemsorganisasjonene og andre organisasjoner for 
mennesker med utviklingshemning gjør i regionen.

Nesten 30 av deltakerne var medlemmer fra vår sam-
arbeidsorganisasjon GFPID. Dette var virkelig en flott 
kickstart for organisasjonen som ble startet i høst! For de 
aller fleste av disse deltakerne var dette det første møte 

med Inclusion International, FN-konvensjonen og tan-
kegangen om et inkluderende samfunn. 

Det å se mennesker med utviklingshemning fra andre 
land i Asia som holder foredrag om veien de har gått fra 
institusjoner til en hverdag der de kan styre sitt eget liv, 
gjorde inntrykk på mange deltakere. Inclusion Interna-
tional hadde valgt å fokusere på artikkel 12 (likhet for 
loven), 19 (retten til et selvstendig liv og til å være en del 
av samfunnet) og 24 (inkluderende utdanning) i kon-
vensjonen. Det var i tillegg satt av god tid til mingling 
og erfaringsutveksling, og mange av deltakerne etablerte 
kontakt og vennskap på tvers av landegrensene.

I samarbeid med Inclusion International arrangerte NFU et regionalt forum 
i Kathmandu i Nepal nylig der 15 ulike land var representert. 

i nePal: Helene t. Strøm-raSmuSSen (tekSt og Foto)
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