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Atlas-alliansen er en stiftelse av organisasjoner 
av funksjonshemmede, pasienter og pårørende 
i Norge som er involvert i internasjonalt 
bistandsarbeid. Våre medlemsorganisasjoner 
bruker egne erfaringer og kompetanse for 
å bedre funksjonshemmedes levekår i 
utviklingsland.
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Atlas-alliansen ved Norsk forbund for 
utviklingshemmede (NFU) støtter et 
større prosjekt for inkluderende skole 
på Zanzibar, Tanzania.  Prosjektet startet 
i 2004 i 20 skoler. Allerede i 2005 var 
450 funksjonshemmede barn inkludert 
i de 20 pilotskolene. I 2013 var mer enn 
5000 funksjonshemmede barn inkludert 
i 119 skoler som er del av programmet. 
I tillegg har mange barn med alle former 
for spesielle behov fått en mer tilpasset 
skolehverdag. Prosjektet var initiert av 
ZAPDD, en organisasjon av foreldre 
med utviklingshemmede barn, og er 
implementert i samarbeid med skole-
myndighetene.

Mwanakwerekwe F: Trangt men åpent  
På Mwanakwerekwe F bor de trangt: 
1700 barn går på skolen – 800 på 
formiddagen, 900 på ettermiddagen. 
83 elever har en funksjonsnedsettelse. 
Mange er døve, noen sitter i rullestol, 
andre er utviklingshemmet. Men 
innstillingen er åpen og inkluderende. 
Rektor Asha Mtaji Hassan viser stolt frem 
skolen, og tar oss med fra klasserom til 
klasserom. Vi lærer å si jambo (hei) på 
tegnspråk i skolens klasse for tegnspråk, 
og vi får hilse på Mahi, en utviklings-

Før brukte Mahi dagene på å sove. Nå går han på skole 
i stedet. Rektor Asha Mtaji er glad for det, og håper flere 
vil følge etter. 

Allerede i 2005 var
450 funksjonshemmede barn
inkludert i de 20 pilotskolene.

I 2013 var mer enn 5000 funksjons-
hemmede barn inkludert

i 119 skoler som er del
av programmet.
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hemmet gutt på syv år. Frem til januar i 
år tilbrakte han dagene sovende hjemme. 
Det var lite annet å gjøre innelåst som han 
var, mens moren var på jobb. Nå er han 
fornøyd til stede og integrert på skolen. 
Moren er også fornøyd. En ekstra bonus 
er at Mahi nå sover om natta, for han er 
travelt opptatt på skolen om dagen. 

Trening av lærere viser seg å ha stor 
betydning: Ikke uventet presterer barna 
betydelig bedre på skoler hvor alle lærere 
er blitt kurset i inkluderende undervisning 
enn på skoler hvor bare et fåtall lærere har 
fått samme trening. Det er derfor et uttalt 
mål for Atlas-alliansen og NFU at alle 
lærere må få trening. Videre arbeides det 

Skolejenter fra Mwanakwerekwe F viser hvordan en sier hei på tegnspråk. 
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med å få på plass en rådgiver i hvert 
distrikt som følger opp den enkelte skolen. 
Inkluderende undervisning er del av 
lærerutdanningen ved universitetet på 
Zanzibar fra høsten 2014. 

Dette er Atlas-alliansen 
Atlas-alliansen sekretariat koordinerer 
arbeidet og er vårt felles talerør, mens 
medlemsorganisasjonene selv driver 
bistandsprosjektene i samarbeid med 
lokale partnere i våre samarbeidsland. 
Organisasjonene i Atlas-alliansen har mer 
enn 1 700 lokallag og 350 000 
medlemmer i Norge. 

Organisasjonene i Atlas-alliansen jobber 
i dag i Afrika og Asia med hovedvekt på 
land i Øst- og sørlige Afrika. Vi jobber 
konsentrert og langsiktig i samme land 
for å sikre at våre samarbeidspartnere 
opparbeider kompetanse til å videreføre 
utviklingsarbeidet uten vår støtte. Over 30 
års erfaring med internasjonalt arbeid har 
vist oss den store betydningen 
rollemodeller har i holdningsendrende 
arbeid. Det gir større gjennomslag når 
funksjonshemmede selv oppsøker 
landsbyer og forteller om hvor viktig det 
er at også funksjonshemmede jenter får 
gå på skole. Atlas-alliansen prioriterer 
derfor å bygge opp organisasjoner av 
funksjonshemmede i de landene vi 
arbeider. Det sikrer at arbeidet vi gjør, 
blir videreført.

Organisasjonene som 

står bak Atlas-alliansen er:
•  Norges Blindeforbund
•  Norges Handikapforbund 
•  Norsk Forbund for Utviklingshemmede
•  Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
•  Ryggmargsbrokk- og hydrocephalus-

foreningen
•  Norges Døveforbund 
•  Diabetesforbundet 
•  Hørselshemmedes Landsforbund
•  Foreningen Norges døvblinde
•  Autismeforbundet
•  MS-forbundet 
•  Personskadeforeningen LTN, 
•  Mental Helse, Psoriasis- og 

eksemforbundet
•  Norsk interesseforening for stamme. 

I tillegg har vi samarbeidsavtale med 
to organisasjoner som har en rekke 
bistandsprosjekter administrert gjennom 
Atlas-alliansen. Dette er Stiftelsen Signo 
og Sintef Helse. •••

Organisasjonene i Atlas-alliansen 
jobber i dag i Afrika og Asia

med hovedvekt på land i Øst-
og sørlige Afrika.

Er du interessert i å vite mer om vårt 
arbeid? Abonner på vårt nyhetsbrev 
http://www.atlas-alliansen.no/index.
asp?nl=mpfc

Du kan også like oss på Facebook, 
hvor vi legger ut nyheter og 
oppdateringer jevnlig 
https://www.facebook.com/pages/Atlas-
alliansen/139780614704

Vil du støtte oss økonomisk, er du hjertelig 
velkommen til å bli Et nytt liv-venn: 
http://www.atlas-alliansen.no/index.
asp?id=26143
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