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Utviklingsminister Heikki Holmås la 
nylig fram stortingsmeldingen ”Dele 
for å skape: Demokrati, rettferdig for-
deling og vekst i utviklingspolitikken”. 
Meldingen legger føringer for norsk 
utviklingspolitikk. 

Det er tydelig at den kritiske evalu-
eringen av norsk bistand til funk-
sjonshemmede, Norges forpliktelser 
i FN-konvensjonen og påtrykk fra 
Atlas-alliansen har hatt betydning 
for innholdet i meldingen. Her nevnes 
funksjonshemmede eksplisitt i fat-
tigdoms- og maktanalysen som en av 
flere grupper som faller utenfor. 

NFU og Atlas-alliansen mener dette 
er svært bra, men ser det samtidig 
som uheldig at det ikke blir fulgt opp 
i seksjonen om praktisk handling. 
Nettopp dette var hovedfokuset i inn-
spillet fra Atlas-alliansen på høringen 
om meldingen i Stortinget nylig. 
 

Stortingsmelding om  
rettferdig fordeling 

I årets tilstandsrapport fra UNICEF 
rapport rettes søkelyset på verdens 
barn med funksjonshemninger. 

Rapporten ble lansert på Litteratur-
huset i Oslo nylig der representanter 
for bistandsorganisasjoner, funksjons-
hemmede organisasjoner og norske 
myndigheter var til stede. 

Generalsekretæren i UNICEF 
Norge, Bernt Apeland, la i sin lanse-
ringstale vekt på to ting. For det før-
ste at barn med funksjonshemninger 
er usynliggjort fordi de ofte blir gjemt 
bort og glemt. Det mangler både sta-
tistikk på hvor mange barn som har 
funksjonshemning i verden og kunn-
skap om på hvordan de har det. UNI-
CEF har satt i gang tiltak for å få fram 
tallmateriale som kan gjøre disse barna 
synlige. Apeland la dessuten vekt på 
betydningen av fokusere på barnas 
ressurser, evner og muligheter og ikke 
bare på den enkeltes funksjonsnedset-
telse. Han understreket også viktighe-
ten av å bygge ned samfunnsmessige 
barrierer.

Statssekretær Gry Larsen (Ap) i 
Utenriksdepartementet var skuffende 
lite konkret på vårt lands vegne i for-
hold til hvordan Norge skal følge opp 
sine forpliktelser i artikkel 32 i FN-
konvensjonen som nylig ble ratifisert. 
Denne artikkelen forplikter Norge til 
å inkludere funksjonshemmede i sin 
utenrikspolitikk. Det var til gjengjeld 
gledelig at Larsen la vekt på at  alle 
aktører som mottar midler fra Uten-
riksdepartementet, nå må synliggjøre 
hvordan de arbeider med funksjons-
hemmede. Dette vil forhåpentligvis 
bidra til et økt fokus på funksjonshem-
mede i norsk utviklings- og utenriks-
politikk. 

Styreleder i Atlas-alliansen, Lars 
Ødegård, deltok i paneldebatten, og 
avsluttet den med de to følgende to 
strålende slagordene ”No survey wit-
hout services” og ”Nothing about us 
without us” som vi håper både UNI-
CEF og norske myndigheter tar med 
seg videre. 

Utviklingshemmede
Det er verdt å merke seg at Den inter-
nasjonale føderasjonen for mennesker 
med utviklingshemning og deres fami-
lier, Inclusion International, har jobbet 
aktivt i kulissene og har lykkes i sitt ar-
beid med å få  våre prioriteringer med 
i UNICEF-rapporten Presidenten, 
Klaus Lachwitz ga uttrykk for sin store 
tilfredshet med den på følgende måte: 
”Endelig har UNICEF forstått betyd-
ningen av både å inkludere barn med 
funksjonsnedsettelser i alle samfunns-
lag og å gi familiene deres den hjelpen 
de trenger for å kunne støtte dem”. 

Lachwitz presiserte samtidig at In-
clusion International er klar for å jobbe 
sammen med UNICEF og deres part-
nere over hele verden for å bidra til at 
anbefalingene i rapporten resulterer i 
handling.”

UNICEF-rapport om  
barn med funksjonshemning

I årets tilstandsrapport 
fra UNICEF rapport rettes 
søkelyset på verdens barn 
med funksjonshemninger. 

Forsiden på tilstandsrapporten 
fra UNICEF om barn med 
funksjonshemninger

av: Jenny sChaanninG
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Inclusion Africa arrangerte nylig generalforsamling i Ghana. 
Vertskapet var Inclusion Ghana, en interesseorganisasjon for 
utviklingshemning og deres familier. Her ble det valgt et nytt 
styre som nå består av fem kvinner og to menn. 

Representanter for Inclusion International, NFU og vår 
søsterorganisasjon, LEV Danmark var også til stede på gene-
ralforsamlingen. De førstnevnte orienterte om en pågående 
gjennomgang av verdensorganisasjonens medlemsskaps-
struktur og om funnene fra en organisasjonsundersøkelse 
som ble foretatt i 2012 blant medlemmene i Inclusion Africa. 
Sistnevnte har også gjennomført en strategisk planleggings-
prosess

   

Generalforsamling av  
Inclusion Africa

Verden svikter funksjonshem-
mede hver eneste dag. Det er 
behov for en global dugnad for 
å inkludere personer med funk-
sjonshemninger i internasjonalt 
arbeid. Mennesker med funk-
sjonshemninger må dessuten 
gjøres til målgruppe for uten-
riks- og utviklingspolitikken.

Det sa stortingsrepresentant 
Laila Gustavsen (Ap) i en inter-
pellasjon til statsråd Heikki Eids-
voll Holmås nylig. Gustavsen 
etterlyste en større satsing på 
mennesker med funksjonshem-
ninger og deres rettigheter i den 
norske bistandspolitikken. 

Det er lagt ut meir informasjon 
på http://www.nfunorge.no/no/
Nyheter/Bistand-til-mennesker-
med-funksjonsnedsettelser/ 

Miriam Skjørten frå Universitetet i Oslo reiste nylig til 
Zanzibar for å følgje opp eit NFU-støtta prosjekt om in-
kluderande utdanning. Forbundet arbeider tett med søs-
terorganisasjonen Zanzibar Association for People with 
Developmental Disabilities (ZAPDD) og utdanningsde-
partementet på Zanzibar. Målet med prosjektet er å legge 
til rette for at alle skal ha tilgang til utdanning, inkludert 
barn med funksjons- og utviklingshemming. 

Miriam har tidlegare vore sterkt involvert i å utvikle 
eit forslag til inkluderande utdanningspolitikk på Zanzi-
bar som er under behandling. Ho kjenner både temaet og 
prosjektet godt. 

I løpet av reisa til Zanzibar møtte Miriam partnara-
ne til NFU i tillegg til representantar for universitet og 
høgskular som tilbyr lærarutdanning. Miriam organiserte 
også eit seminar med alle dei involverte aktørane for å 
identifisere styrkar og svakheiter i arbeidet så langt. Her 
ble det også diskutert hvilke prioriteringar det skal foku-
serast på i den vidare prosessen med å innføre inklude-
rande utdanning. 

Elise Bjåstad starta nylig som vika-
rierande bistandsrådgjevar i NFU. 
Ho blir verande ut perioden Helene 
Strøm-Rasmussen er i permisjon. 

Elise har dei siste tre åra vore enga-
sjert i arbeid for FNs utviklingspro-
gram i Thailand, der ho jobba med 
å styrke demokratiske prosessar, 
spesielt i lokalsamfunnet. Ho har 
elles rik erfaring frå det sørlege 
Afrika gjennom arbeid for NIBR 
på forskingsprosjekt i Durban, ved 
den Norske ambassade i Pretoria, 
for Wits Education Policy Unit i 
Johannesburg, og frå tida som 
mastergradsstudent ved University 
of KwaZulu-Natal i Durban. 

Elise er kome godt i gong med 
arbeidet som bistandsrådgjevar, og 
ser fram til ei spennande tid i NFU.

 - Det må satses på en global 
dugnad for å inkludere funk-
sjonshemmede i det interna-
sjonale arbeidet, presiserte 
Laila Gustavsen (Ap).  (Foto: 
©Stortingsarkivet.)

Elise Bjåstad ser framtil ei 
spennande tid som bistands-
rådgjevar i NFU.

Verden svikter funksjonshemmede

Elise Bjåstad vikar i NFU

Fokus på NFU-støttet prosjekt  
på Zanzibar


