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Utviklingshemmede i sør
Lite av midlene fra norsk bistand går til mennesker med funksjons
hemming, og bare 5% av midlene til funksjonshemmede går til 
mennesker med utviklingshemming. Det ble bekreftet i Norad report 
1/2012  Evaluation, «Mainstreaming disability in the new development 
paradigm» som var emne på et seminar i Norad 2. september 2013.

Vi, Liv Meisingset og Peter Magnus, ansatt på hver vår vernepleier
utdanning i hhv. SørTrøndelag og Bergen, er gjesteredaktører for dette 
nummeret. Liv har veiledet studenter i praksis og vært en drivkraft i 
samarbeidsprosjekter med pårørende i Nepal siden 1984. Peter har 
veiledet studenter i praksis i Tanzania siden 2001. Begge er vi aktive 
i FOs internasjonale arbeid.

Å redigere en utgivelse med temaet «Utviklingshemmede i sør» er 
ikke rett fram. »Utviklingshemmede» er et vanskelig begrep. Det skriver 
Jarle Eknes mer om i sin artikkel. «Sør» er også et omfattende begrep. 
Her bruker vi det som en enklere og mer nøytral betegnelse på det som 
før ble omtalt som «3. verden», «utviklingsland» og for riktig lenge 
siden; «uland».  Nå dreier det seg ikke lenger om ensidig bistand, 
men om utenriks og utviklingspolitikk og om samarbeid og solidaritet 
på tvers av landegrensene.

Det har ikke lykkes oss å begrense denne utgaven til bare å handle 
om utviklingshemmede. Noen av artiklene handler om funksjons
hemmede. Det får vi ta som et tegn på at noen steder i sør legges det 
ikke like mye vekt på skillet mellom forskjellige former for funksjons
nedsettelser som i Norge. 

Her gleder vi oss over å kunne presentere artikler som beskriver 
vellykkede samarbeidsrelasjoner på grunnplanet, side om side med 
artikler som har et mer overordnet perspektiv.

Vi gir honnør til alle studentene som reiser ut 
i praksis, til pårørende som er aktive både hjemme 
og på reise, og alle organisasjonene med sine 
frivillige bakkemannskap.  Vi oppfordrer alle til 
å inkludere personer med utviklingshemming 
i utviklingssamarbeid med partnere i sør.  Vi håper 
RAPPORT lykkes både i å vise eksempler på 
hvordan samarbeid nytter, og samtidig peke på 
store utfordringer som fortsatt venter på sine 
løsninger. •••Liv Meisingset og Peter Magnus.
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Dagsentertilbud  
på verdens tak
Tekst og foto: Anette Andrea Haugrud Kastnes

Jeg valgte å gjennomføre min siste 
praksisperiode som vernepleierstudent ved 
Høgskolen i SørTrøndelag i Nepal sammen 
med 6 andre studenter. Vi bodde og hadde 
praksis i landet i 3 måneder før vi reiste hjem 
med ny kunnskap om vår rolle som vernepleier 
i en annen kultur. Mine opplevelser og 
erfaringer fikk meg til å tenke over hvordan 
vi som studenter kunne bidra på dagsentrene 
i Nepal, til tross for få ressurser.
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I løpet av vernepleierutdanningen lærer 
vi mye om hvordan vernepleieren kan 
tilrettelegge for mennesker med ulike 
utfordringer. Mye av denne kunnskapen 
bygger på at vi har materielle og økono
miske ressurser til rådighet. Slik er dess
verre ikke realiteten for alle som tar vare 
på personer med psykisk utviklings
hemning. Tilbudet i Nepal er svært ulikt 
systemet vi har i Norge. Det offentlige 
har ingen tilrettelagte tiltak for personer 
med psykisk utviklingshemning og dette 
har ført til at driften av dagsentrene er 
avhengig av foreldre og organisasjoner. 
En konsekvens er at ansatte på dag
sentrene ikke alltid har nok teoretisk 
kunnskap om psykisk utviklingshemning. 
Dette fører til at opplæringen og 
aktivitetene på dagsentrene tar lite 
hensyn til de ulike forutsetningene 
elevene har.

På grunn av alle disse faktorene er det 
et behov for metoder og kunnskap som 
kan gjøre hverdagen enklere for både barn 
og ansatte på dagsentrene i Nepal. 

Hvordan legge til rette  
for tilrettelegging?
Inkludering og tilrettelegging er en 
kulturell og kontekstavhengig prosess 
som ikke har en fast fremgangsmåte som 
kan føre til sikker suksess. Kunnskap og 
grunnleggende forståelse er derimot et 
nødvendig utgangspunkt på tvers av 
kulturer for å kunne begynne arbeidet 
med tilrettelegging. Denne forståelsen 
deles inn i tre hovedfaktorer for at 
målet om tilrettelegging skal være 
realistisk og bærekraftig i en naturlig 
kontekst:

1.  Grunnlag: For å kunne tilrettelegge må 
alle involverte ha samme grunnleggende 
verdier, prinsipper og holdninger. 
Grunnlaget må ikke være perfekt ved 
start, men det er svært viktig at det er 
i fokus under hele prosessen slik at det 
utvikler seg parallelt med tilrette
leggingsarbeidet. 

Gode venner på Dhading Day Care Center.
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2.  Kontekst og kultur: Strategier for å 
oppnå et tilrettelagt tilbud må utformes 
lokalt med lokale ressurser for at de skal 
være brukbare i et langsiktig perspektiv.

3.  Evaluering og refleksjon: Å tilrette
legge er en prosess i utvikling og stadig 
endring. For at metodene skal være 
aktuelle må alle parter evalueres og 
reflektere rundt arbeidet. (Stubbs 2008)

Kontekst og kultur
For at arbeidet skal lykkes er det essensielt 
at det lokale samfunnet blir involvert og 
engasjert. 

Det er viktig å unngå at nye metoder og 

ny kunnskap blir presset på samfunnet fra 
en utenforstående part. Bruk av lokale 
ressurser øker sjansen for at tilrette
leggingsarbeidet skal lykkes på lengere 
sikt. Slike ressurser kan være for eksempel 
være lokale lærere, familiemedlemmer 
og innbyggere ellers. For å kunne bygge 
videre på grunnlaget er det ifølge Stubbs 
(2008) tre faktorer som er viktig for den 
videre utviklingen:
• Den praktiske situasjonen
• Tilgjengelige ressurser
• Lokal kultur

Den praktiske situasjonen for arbeidet kan 
gi mange muligheter og begrensninger. 
Her må dagens situasjon for personer med 
psykisk utviklingshemning både lokalt og 
nasjonalt vurderes. I tillegg må en sette seg 
inn i politiske føringer og lovverk. For å 

Morgentrim på Satyam Day Care Center. Fotograf: Renate Arnet.

For at arbeidet skal lykkes er det 
essensielt at det lokale samfunnet 

blir involvert og engasjert. 
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lykkes er det viktig å ha en oversikt over 
barrierer som kan påvirke arbeidet.

Tilgangen på ressurser varierer mye, 
men det er viktig å ikke la det legge 
styringen for hva en kan oppnå. Med 
ressurser menes både mennesker, penger 
og kunnskap. Ofte vil det være like viktig 
å informere og lære opp mennesker som 
å ha utstyr.

Lokal kultur må tas med i beregningen 
når en planlegger hvordan tilrette leggingen 
skal skje. Tradisjoner som kan begrense 

arbeidet er for eksempel et ensidig fokus 
på akademiske ferdigheter og ikke på 
allsidig utvikling. Et eksempel på en 
kulturell ressurs i Nepal er fokuset på 
fellesskap og samhold i samfunnet. 
(Stubbs 2008)

Lokal kultur
Når det er lite tid og penger til å kurse de 
ansatte er det vanskelig for oss å forestille 
seg hvordan arbeidsforholdene er. Det 
varierer hvor mange lærere det er på jobb, 

Skoletid på Bajrabarahi Day Care Center. 
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men der jeg hadde praksis var det kun en 
lærer med ansvar for 13 barn i alle aldre 
med svært ulike behov. Det gjorde sterkt 
inntrykk å erfare omfanget av jobben som 
gjøres på dagsentrene og samtidig se hvor 
få lærere det er til å mestre denne 
oppgaven.

Når det kommer bistand fra individua
listiske kulturer må en fokusere på 
endringer som kan gjennomføres også når 
bistanden trekkes ut. Hverdagen på 
dagsentrene i Nepal er preget av færre 
muligheter og flere barrierer enn vi kan 
forestille oss i Norge og det må vi ta 
hensyn til. For å kunne gjennomføre 
utviklingsarbeid mener jeg konseptet eller 
metoden som skal innføres må tilpasses 
forholdene i Nepal. Å introdusere 
«tilrettelegging» som det gjennomføres 
i Norge kan føre til et lite levedyktig tiltak 
i Nepal. For oss studentene i Nepal ble det 
viktig å ha et langsiktig perspektiv og ikke 
fokusere så mye på å «finne opp kruttet» 
med spennende tiltak. 

Selv om det er viktig å være realistisk er 
det på en annen side nødvendig å tenke på 
de ressursene en har, istedenfor de som 
ikke finnes. 

Den kollektivistiske kulturen har en 
fordel med fokuset på fellesskap. Det er en 
faktor som bør utnyttes for å imøtekomme 
den nepalske kulturen. Vi må legge vekt på 
at personer med psykisk 

utviklingshemning kan lære når 
omgivelsene er tilpasset. Med et langsiktig 
mål om å bidra til storfamilien, vil mange 
i det nepalske samfunnet ha lettere for å se 
nytten av tilretteleggingen. 

Utfordringen med arbeidet i Nepal er 
nettopp konteksten og kulturen. Ofte har 
en mye kunnskap, men det tar lang tid å 
virkelig forstå kulturen (Røkenes og 
Hanssen 2011). Det er viktig at 
fagpersonell som kommer til en ny kultur 
er bevisst på forskjellen mellom kunnskap 
og forståelse, også når det gjelder seg selv. 
Like viktig er det i møte med mennesker 
med en fremmed kultur på jobb i Norge 
og andre bistandsprosjekter rundt i verden.

Veien videre
Det finnes ikke et fasitsvar eller en 
oppskrift som kan overføres til alle 
kulturer for å oppnå inkludering og 
tilrettelegging for personer med psykisk 
utviklingshemning. 

Et tilrettelagt tilbud er et resultat av 
mange faktorer som påvirker hva en kan 
og er villig til å gjennomføre i praksis. 
Både kulturelle, system og 
personavhengige faktorer spiller inn og 
avgjør hva som blir det endelige resultatet. 
(Stubbs 2008) 

Det er en lang vei å gå for at elevene på 
dagsentrene i Nepal skal ha et tilrettelagt 

Det finnes ikke et fasitsvar eller en 
oppskrift som kan overføres til alle 
kulturer for å oppnå inkludering og 

tilrettelegging for personer med 
psykisk utviklingshemning. 

Selv om det er viktig å være realistisk 
er det på en annen side nødvendig å 

tenke på de ressursene en har, 
istedenfor de som ikke finnes. 
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tilbud å komme til hver dag. Men en plass 
må vi begynne, og forståelsen av at alle 
barn har de samme rettighetene uavhengig 
av funksjonsnedsettelser og diagnoser er en 
viktig start. Sammenlignet med Nepal er 
familier i Norge i en særstilling. I Nepal er 
hver familie overlatt til seg selv når det 
viser seg at det er født et barn med psykisk 
utviklingshemning. Det er altså en del 
utfordringer på systemnivå som sender ut 
et signal til samfunnet og påvirker 
ressursene dagsentrene har tilgjengelig.

Kunnskap som ressurs
Ved å informere lærerne og familiene om 
de grunnleggende rettighetene barna deres 
har, er vi et skritt nærmere målet. Det 
forandrer ikke mye i praksis, men det er et 
ideal å jobbe mot og en god start for å 
endre holdningene mot personer med 
psykisk utviklingshemning. 

Holdningsendring er en tidkrevende 
prosess og mens det jobbes aktivt med å 
endre samfunnets forståelsesmodell må det 
skje noen endringer på dagsentrene også. 

Jeg tror det er viktig å tenke på hva slags 
ferdigheter elevene trenger i framtiden for 
å leve et meningsfullt liv. 

For noen kan det være riktig å fokusere 
på lesing og skriving, men det bør ikke 
være det eneste tilbudet på dagsenteret. 
ADLtrening kan gjøres til en naturlig del 
av gjøremålene på dagsentrene uten at det 
vil kreve mer ressurser enn undervisningen 
per dags dato gjør.

I Nepal gikk det opp for meg at å 
tilrettelegge i en annen kultur ikke 
nødvendigvis handler om å kjøpe inn 
spennende utstyr eller gjennomføre 
individuell opplæring. Tilrettelegging kan 
først skje når alle har en felles forståelse og 
respekt for hverandre.

Jeg har troen på at barna med psykisk 
utviklingshemning i Nepal i fremtiden 
kan få et tilbud som er bedre tilpasset deres 
behov. Landet er i utvikling og flere tar 

Kharpa maler ute i Dhading. 

Jeg tror det er viktig å tenke
på hva slags ferdigheter elevene 

trenger i framtiden for å leve
et meningsfullt liv. 

 DESEMBER  2014  – 7  



utdannelse enn før. På dagsentrene er det 
mange som gjerne vil forbedre hverdagen 
til elevene og det ønsket i seg selv er en god 
begynnelse. Da jeg var i Nepal fikk jeg 
større innsikt i at tilrettelegging er en 
prosess som tar tid. Med få økonomiske og 
materielle ressurser blir det vanskeligere, 
men kunnskap koster ikke penger. Det er 
imidlertid langt mellom idealet og 
virkeligheten på dagsentrene. For at 
personalet på dagsentrene skal utvikle seg 
faglig må de ha gode forbilder som viser i 
praksis hva idealet egentlig handler om. 
Dette kommer sannsynligvis til å ta lang 
tid og før dagsentrene i Nepal klarer 
jobben helt på egenhånd må de danne seg 

nye erfaringer som bekrefter at denne nye 
tankegangen fungerer. Jeg anser det som 
vår jobb, som studenter eller 
helsepersonell, å veilede og inspirere til 
stadig utvikling på tvers av kulturer. •••

Litteraturliste
Stubbs, S. og Lewis, I. ed. (2008) Inclusive 

education where there are few resources Oslo: 
Atlasalliansen. Hentet 25.01.2014: http://www.
eenet.org.uk/resources/docs/IE%20few%20
resources%202008.pdf

Røkenes, O.H. og Hanssen, PH. (2011) Bære eller 
briste. Kommunikasjon og relasjon i arbeid med 
mennesker. 2. utgave, 5.opplag 2011. Bergen: 
Fagbokforlaget

Å se seg selv på kameraskjermen er populært! 
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Et innspill fra en mor
Tekst: Shila Thapa, mor til 12 år gammel gutt  
med Downs Syndrom, President i Downs Syndrome Society 
Nepal og programkoordinator ved Satyam Dagsenter.
Oversettelse fra engelsk: Ane Robana Dale

Denne hendelsen tok plass for 3 år siden, den gangen jeg 
møtte ei jente i Baglung distriktet, et avsidesliggende område 
i den vestlige delen av Nepal. Etter et møte bestemte teamet 
mitt og jeg oss for å avlegge en visitt til et berømt tempel i 
nærheten, kalt Baglung Kalika Devi. På veien dit, måtte vi 
krysse en sti midt i et skogsområde, og der så jeg ei ung jente 
sitte ved siden av veien. Med min yrkesbakgrunn, gjenkjente 
jeg raskt tegn på Downsyndrom. Jeg snakket litt med 
henne, og tilbød henne å bli med oss til tempelet, noe hun 
gladelig sa ja til. 

Et tempelområde i Lalitpur Foto: Liv Meisingset
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Da vi kom frem til tempelet, ble jeg vantro 
vitne til at presten begynte å skjelle ut jenta 
for å befinne seg på hellig område. Jeg 
forhørte meg rundt, og ved nærmere 
undersøkelse fant jeg ut at jenta var kjent 
for å gjøre ugagn, og var derfor bortvist fra 
tempelet. Jeg grep inn, og forsikret dem 
om at jenta skulle holde seg med meg, og 
at hun ikke ville gjøre noen skade på 
tempelområdet.

På veien tilbake fra tempelet, traff jeg 
jentas mor. Hun var på vei tilbake fra 
skogen, der hun var for å samle løv og 
grener. Jeg stilte henne noen enkle 
spørsmål, og svarene jeg fikk var 
hjerteskjærende. 

«Er det trygt å gå fra din datter 
alene i skogen?» «Hvor er mannen din?» 
«Hvorfor går du fra datteren din?» 

Dette var mine spørsmål, og hennes svar 
malte et tydelig bilde av en mors kamp. 

Hun var en enslig mor. Hennes mann 
forlot dem på grunn av datterens funk
sjons hemming. Hun bodde alene med 
sin datter, og forsørget dem ved å selge 
blomster til tempelets besøkende. Hver 
morgen lot hun datteren være igjen ved 

stien, for å dra ut å tjene penger til mat 
for dem begge. Hun var engstelig for sin 
datters sikkerhet, og fryktet for hennes 
tilregnelighet, men hadde ingen andre 
valg enn å forlate sin datter alene ved 
veien hver dag.

Jeg dro tilbake til Kathmandu, men 
møtet kvernet i tankene mine. En 8 år 
gammel jente, som ikke har noen forståelse 
for ordet «diskriminering», blir diskrimi
nert hver dag av selveste tempelpresten. 
Åh hvor ironisk! I følge Hinduistisk 
mytologi er presten likestilt med Gud. 
Kan du tenke deg en Gud som diskrimi
nerer sine følgere?

Fra Kathmandudalen. Foto: Liv Meisingset

Jeg stilte henne noen enkle 
spørsmål, og svarene jeg fikk var 

hjerteskjærende. 

Hun var en enslig mor.
Hennes mann forlot dem på grunn
av datterens funk sjons hemming.
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Hennes egen far forlot hennes mor 
fordi moren fødte et funksjonshemmet 
barn. Er det hennes mors feil at hun ble 
født slik? Eller hennes egen? Vi befinner 
oss i det 21ste århundret, men er fortsatt 
tynget av lenkene til gammel overtro og 
ulogisk tankegang.

Denne historien er ikke unik; man 
kan finne lignende tilfeller fra hele Nepal. 
Det er et mangfold av lover og reguleringer 
som skal hindre mennesker i å begå slik 
urett. Men lovene forblir i bøkene.

Det mannsdominerte samfunnet har 
foretatt mange grusomheter mot det 
motsatte kjønn. Kvinner blir truet, 
mishandlet og forlatt. Men samfunnet 
fortsetter å være en passiv iakttaker.

En kvinne som blir forlatt av sin 
mann, hun blir en enslig mor. Datteren 
er hennes ansvar, ene og alene. Hun står 
i fare for å bli misbrukt, seksuelt trakassert, 
til og med voldtatt; og det er ingen som 
forsvarer henne. Tenk deg så en jente med 
utviklings hemming. Hun er så sårbar, og 
et så lett mål for slike overgrep. Hun kan 
aldri utrykke sin smerte i ord, og moren 
har ingen mulighet til å få rettferdig 
behandling for ugjerninger påført 
datteren. De er alene. Og i etterkant av 
disse grusomme hendelsene er det moren 

og datteren som blir ansett som skyldige, 
og de som kan klandres. 

Det har vært tilfeller der moren og 
hennes funksjonshemmede barn tok sine 
egne liv. Det finnes intet tilfluktssted for 
dem. En mor kan ikke forestille seg at 
hennes barn kan få skolegang. Av de 
75 distriktene i Nepal, kan ingen av 
dem pårope seg å ha et trygt og godt 
dagtilbud for barn med utviklings
hemming. 

Det eksisterer noen sentere for disse 
barna. Men når puberteten starter, 
slutter jentene å komme til senterne, 

Pause i danseforestillingen. Foto: Shila Thapa

Denne historien er ikke unik; man 
kan finne lignende tilfeller fra hele 
Nepal. Det er et mangfold av lover 
og reguleringer som skal hindre 

mennesker i å begå slik urett.
Men lovene forblir i bøkene.
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fordi mødrene ikke kan beskytte sine 
døtre mot overgripere og heller ikke kan 
la dem være alene. 

Tiden går, men grusomhetene og 
urettferdigheten stopper ikke. Krisen 
forverrer seg med veldeighetsbaserte tilbud 
for disse barna. De har ikke behov for 
veldedighet; det er deres menneskerett å 
få leve et liv med verdighet.

UNCRPD (FN Konvensjonen for 
rettigheter for personer med funksjons
nedsettelser) ble formelt vedtatt i 2008. 
På tross av dette har ikke den veldedig
hetsbaserte modellen blitt erstattet med 
rettigheter for mennesker med utviklings
hemming.

Det er godt å vite at to senger I hvert 
sykehus er reservert til funksjonshemmede 
barn. Men hva om en katastrofe inntreffer, 
og mer enn to barn trenger en seng? Er det 
ikke deres rett å få gratis helsehjelp?

Vi fremmer «Utdanning for alle», men 
har vi gode skoler/barnehager for disse 
barna? De skolene vi har, mangler ordent
lig infrastruktur, god opplæring av lærere 
og tilfredsstillende pensum for barna. 

Foreldre med funksjonshemmede barn 
kan aldri ta dem med til offentlige plasser 
for rekreasjon og lek. Regjeringen har 
ikke gitt dem midler som muliggjør dette. 
De små steg foretatt av regjeringen for 
disse barna, forblir skjult – som følger av 
mangel på bevissthet i samfunnet.

Det har gått lang tid siden Nepal startet 
arbeid for mennesker med utviklings
hemming. Det er trist at vi fortsatt må 
sloss for de grunnleggende behovene til 
disse barna. Vårt land kan ikke utvikles 
uten at alle medlemmene i samfunnet er 
regnet med.

Vi må gjøre noe nå, og vi kan ikke vente 
på at noen andre skal gjøre det for oss. 

For en person med utviklinghemning, 
er familien det viktigste de har. Vi må ikke 
glemme at det ikke kun er barnet som har 
behov for støtte, men også foreldre og de 
andre familiemedlemmene. Det er et stort 
behov for opplæring av familiemedlemmer 
om hvordan de skal forholde seg til, og 
være sammen med sine utviklings
hemmede barn. Foreldre må involveres 
og oppmuntres til å forstå barna, og deres 
tilstand. Familiene trenger kontinuerlig 
støtte og veiledning, fordi et utviklings
hemmet barn alltid vil være et barn. 
Vi må være var på behovene til familiene, 
ha tålmodighet, lytte nøye og gi dem 
realistisk men motiverende informasjon. 

Det må også fokuseres på studier av 
familiene rundt barn med utviklings
hemming slik at negativ utvikling for 
barn og foreldre ikke skjer. Det må legges 
mye vekt på preventivt arbeid. Det er 
få utenom foreldre, som har kunnskap 
om utviklingshemming i landet vårt. 
Vi trenger kunnskap blant lærere og 
helsepersonell, og vi trenger spesialister 
på området utviklingshemming.

Kunnskapen om utviklingshemming 
må spres blant de unge som i fremtiden 
kan bli foreldre. Ved å gjøre dette bidrar 
vi til å redusere feilinformasjon og stig
mati sering av barn med utviklings
hemninger. •••

Vi må gjøre noe nå, og vi kan 
ikke vente på at noen andre skal 

gjøre det for oss. 
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NFUs internasjonale 
solidaritetsarbeid
Tekst: Helene T. Strøm Rasmussen, NFU 

Myndigheter over hele verden svikter i arbeidet med 
å sikre at mennesker med utviklingshemning får 
oppfylt sine menneskerettigheter. Norsk Forbund 
for Utviklingshemmede (NFU) har derfor et ansvar 
når det gjelder å bruke den posisjonen vi har, vårt 
internasjonale nettverk og vår erfaring til å bedre 
livssituasjonen for mennesker med utviklings
hemning – også utenfor Norges grenser.
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NFU ble etablert i 1967 og startet med 
internasjonalt solidaritetsarbeid i 1981. 
Siden den gang har vi hatt prosjekter i 
Asia, SørAmerika, Karibia, ØstEuropa 
og Afrika. I dag samarbeider vi med 
foreldreorganisasjoner i Zambia, Malawi, 
Zanzibar og Nepal, i tillegg til at vi støtter 
et regionalt nettverk i Afrika1. 

Vi driver først og fremst organisasjons
utvikling for å stimulere og støtte våre 
søsterorganisasjoner til å bli sterke, lands
omfattende og demokratiske. Vi ser at 
ved å støtte mennesker med utviklings

1)   Inclusion Africa som ligger under Inclusion 
International (et globalt nettverk av foreldre organisasjoner 
som jobber for å fremme rettighetene 
til personer med utviklingshemning).

hemning og deres familier i å organisere 
seg, og gi de kunnskap om hvilke rettig
heter de har og hvordan de kan drive 
pådriverarbeid, vil de kunne være med på 
å endre forholdene i sine respektive land 
og samfunn. Ved å danne foreldregrupper 
der de kan dele erfaringer og kunnskap, 
knyttes det ofte sterke samhold. Det å 
vite at man ikke er alene, men at det 
finnes noen som er i den samme 
situasjonen, kan gjøre livet mye enklere. 

To mammaer deler erfaringer Foto: Helene T. Strøm-Rasmussen (NFU)

Ved å danne foreldregrupper
der de kan dele erfaringer og 

kunnskap, knyttes det ofte
sterke samhold.
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Disse foreldremøtene, som kan være 
mellom foreldre fra samme landsby eller 
når NFUs tillitsvalgte er med på prosjekt
reiser, er noe av det som settes mest pris 
på av foreldre ute. Dette er noe av NFUs 
merverdi. 

I tillegg trener vi ansatte og tillitsvalgte 
i organisasjonene til å bli bedre på 
pådriver arbeid. Vårt mål er å skape et 
inkluderende samfunn som mennesker 
med utviklingshemning er en del av. 

Det vil si at de skal kunne bo, gå på 
skole og arbeide i sitt nærmiljø. For det 
er faktisk en menneskerett å kunne delta 
aktivt i samfunnet, få utdanning og kunne 
bestemme over eget liv. Ved å gi personer 
med utviklingshemning og deres familier 
kunnskap om hvilke rettigheter de har, 
kan de gå sammen, både lokalt og 
nasjonalt, for å kreve sine rettigheter 
oppfylt. Vår erfaring forteller oss at 
endring kan skje dersom personer med 
utviklingshemning og deres familier 
kan møte andre med lignende erfaringer, 
dele bekymringer og uttrykke en visjon 
for en bedre fremtid. 

Våre partnerorganisasjoner jobber 
aktivt med å finne familier som har barn 

Skolejenter på Zanzibar Foto: Atlasalliansen

Vårt mål er å skape et inkluderende 
samfunn som mennesker med 

utviklingshemning er en del av.
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med utviklingshemning og få de med som 
medlemmer. Målet er at de organiserer seg 
i levende og demokratiske lokallag og 
danner nasjonale og sterke organisasjoner 
som kommuniserer på en effektiv måte og 
setter fokus på deres bekymringer når det 
kommer til beskyttelse av grunnleggende 
menneskerettigheter. Vi jobber for at disse 
organisasjonene skal bli myndighetenes 
vaktbikkjer, og at deres stemmer skal bli 
tatt hensyn til når viktige avgjørelser skal 
besluttes. For å oppnå dette er det viktig 
at organisasjonene er anerkjente, og i den 
sammenheng er generell organisasjons
støtte essensielt. Vi er med på å øke 
kompe tansen blant ansatte og tillitsvalgte 
på temaer som planlegging, rapportering, 
budsjettering, prosjektstyring, antikorrup
sjon, konfliktsensitivitet og demokrati. 
Dessuten er NFU blant de få som aner
kjenner viktigheten av å støtte administra
sjonskostnader. Vi bistår våre partnere 
i å finne alternative finansieringskilder, 
men spesielt i utviklingsfasen vil vi 
kunne støtte grunnleggende funksjoner. 

NFU støtter i utgangspunktet ikke 
tjenesteytende tiltak slik som skoler, yrkes
opplæring og dagsentere. Men mange 
familier lever i akutt fattigdom og mangler 
passende tjenester i samfunnet, så vi innser 
at vi må bistå våre partnere i deres arbeid 
med å utvikle tjenesteytende prosjekter, 
som for eksempel grupper bestående av 
personer med utviklingshemning og noen 
av deres foresatte som lærer seg kaninopp
drett eller krydderproduksjon. Et slikt 
tiltak kan bidra til at familier får en ekstra 
inntekt, i tillegg til kompetanse og 
samhold. Men våre to hovedområder er 
organisasjonsutvikling og pådriverarbeid. 

FN-konvensjonen et viktig verktøy
Selv om myndighetene har ratifisert 
FNkonvensjonen for personer med 
nedsatt funksjonsevne og har andre lover 
og regler på plass for å inkludere personer 
med funksjonsnedsettelser, er det langt 
igjen før dette skjer i praksis. Målsettingen 
er selvfølgelig at landets myndigheter 
skal innfri disse rettighetene, men vi ser 
at vår målgruppe ofte blir ekskludert og 
diskriminert. Grunnleggende rettigheter 
brytes, som for eksempel retten til 
utdanning, familieliv, selvbestemmelse, 
privatliv, rettslig handlingsevne og frihet 
fra tortur og seksuelle overgrep. 

I tillegg er funksjonshemmedes rettig
heter, og spesielt utviklingshemmedes 
rettigheter, lite integrert i norsk bistand. 
Det kom frem i en evaluering gjort av 
Norad i 2012. Rapporten slår fast at 
det bare er en liten del av bistanden 
som har tatt funksjonshemmedes rettig
heter i betraktning, og mye av den æren 
kan NFU sammen med Atlasalliansen2 
stå for. Andre bistandsaktører har ingen 
retningslinjer eller lite kompetanse for å 

2)   Atlasalliansen er en stiftelse av organisasjoner av 
funksjonshemmede, pasienter og pårørende i Norge som 
siden 1981 har vært involvert i internasjonalt bistands
arbeid. De jobber for bedre levekår for funksjons
hemmede i sør. Atlasalliansen består av 19 norske 
organisasjoner.

I tillegg er funksjonshemmedes
rettig heter, og spesielt 

utviklingshemmedes rettigheter,
lite integrert i norsk bistand.
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inkludere personer med nedsatt funksjons
evne i sine utviklingsprosjekter.

NFU, sammen med Atlasalliansen, 
ønsker å påvirke beslutningstakere og 
andre bistandsorganisasjoner i Norge når 
det gjelder dette. Et av verktøyene vi bruker 
i dette lobbyarbeidet er artikkel 32 i FN
konvensjonen som handler om rike lands 
forpliktelser til å sikre at all utviklingshjelp 
er inkluderende og tilgjengelig for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. På 
denne måten er vi med på å påvirke 
regjeringen og andre utviklings aktører (for 
eksempel Redd Barna, Kirkens Nødhjelp 
og Misjons alliansen) til å inkludere 
personer med funksjonsnedsettelser i sin 
politikk og sine programmer, og at de 
øremerker midler for dette. Gjennom 
denne arbeidsmetoden kan man nå mange 
flere mennesker med funksjonsnedsettelser 
enn gjennom Atlasalliansens målrettede 
prosjekter. 

Vårt lobbyarbeid ser ut til å bære 
frukter. I Statsbudsjettet for 2015 under 
Global helse og utdanning har de aner

kjent at en betydelig andel av de 58 millio
nene barn i verden som ikke går på skole 
er barn med funksjonsnedsettelser. I tillegg 
står det at «Atlasalliansens kompetanse er 
en sentral ressurs i arbeidet med å integrere 
barn med nedsatt funksjonsevne bedre 
i utdanningssystemene». 

Fremtidige prosjekter
NFUs solidaritetsprosjekter støttes av 
midler fra Norad. Årets portefølje er på 
ca. 7,5 millioner kroner. Rammeavtalen 
vi har med Norad går ut i år, og vi er full 
gang med å planlegge for neste langtids
periode som varer fra 2016 til 2019. 
2015 blir et overgangsår. Planen for neste 
langtidsperiode er å fortsette samarbeidet 
med partnerorganisasjonene vi har avtale 
med i dag i Zambia, Malawi, Zanzibar 
og Nepal, men å søke om mer penger slik 
at vi kan utvide de nåværende prosjektene. 
I tillegg planlegger vi å samarbeide tettere 
med Norges Handikapforbund (NHF). 
Vi har allerede noen samarbeidsprosjekter, 
og ønsker nå å utforske mulighetene for å 
bringe dette samarbeidet også til Zanzibar 
og Nepal. NHF har mye kompetanse på 
Community Based Inclusive Development 
– en metode som tar utgangspunkt i 
opplæring av offentlig ansatte, som for 
eksempel helsearbeidere og lærere, for å 
inkludere personer med nedsatt 
funksjonsevne. Dette er en bærekraftig 
metode ettersom den bygger på etablerte 
samfunnsstrukturer. Hovedfokuset blir 
på inkluderende utdanning. NFUs hoved
oppgave i samarbeidsprosjektet er å sikre at 
personer med utviklingshemning også blir 
inkludert. Vi ser nemlig ofte at prosjekter 
som retter seg mot personer med nedsatt 

To glade gutter med utviklingshemning fra Malawi. 
Foto: Jenny Schaanning (NFU).
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funksjonsevne ikke alltid når ut til de med 
utviklingshemning.

Et annet fokusområde blir å lære opp 
personer med utviklingshemning til å bli 
mer aktive i egen organisasjon. «Nothing 
about us without us» er bevegelsens motto, 
og våre partnerorganisasjoner har egne 
opplæringsopplegg der utviklingshemmede 
lærer å tale sin egen sak i fora der aktuelle 
temaer blir diskutert. I Nepal har personer 
med utviklingshemning dannet sin egen 
organisasjon og i organisasjonen på 
Zanzibar skal det sitte en person med 
utviklingshemning i landsstyret. Her er 
det potensiale for mye læring på tvers av 
organisasjonene. 

Siden NFU startet med internasjonalt 
solidaritetsarbeid, har flere tusen personer 
med utviklingshemning og deres familier 
blitt bevisst hvilke rettigheter de har og blitt 
mer synlige i samfunnet. Det har skjedd 
stor fremgang når det gjelder leve kårene for 
personer med utviklings hem ning, spesielt 
når det gjelder inkludering og akseptering i 
samfunnet. I denne sammenheng er NFU 
unike. I følge Inclusion International er det 
ingen annen organisasjon som har jobbet så 
spesifikt over så mange år med utvikle 
organisa sjoner som jobber for rettighetene 
til personer med utviklingshemning. •••

En foreldregruppe i Malawi Foto: Jenny Schaanning (NFU).

Et annet fokusområde blir å lære opp 
personer med utviklingshemning til å 

bli mer aktive i egen organisasjon.

Siden NFU startet med internasjonalt 
solidaritetsarbeid, har flere tusen 

personer med utviklingshemning og 
deres familier blitt bevisst hvilke 

rettigheter de har og blitt mer
synlige i samfunnet.
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Amani habiliterings
senter for funksjons
hemmede
Tekst og foto: Beatus Sewando, Amani senter

Ordet «Amani» har røtter i det hebraiske ordet 
for «tilfredshet», «shalom», som handler om å leve 
fullt ut uavhengig av hva som hender rundt deg. 
Dette er mottoet for Amani senteret: å leve fullt 
ut i tilfredshet, på tross av fysiske og mentale 
funksjonshemninger. Her blir ikke folk sett 
som funksjonshemmede, men som mennesker 
med muligheter som kan realiseres.
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Amani Senter er en nonprofit organisasjon 
etablert i februar 1992 av det Romersk
katolske bispedømmet Morogoro. Det har 
et rådgivende utvalg med ni medlemmer 
underlagt biskopen.

Amani skal sikre at barn med mentale 
eller fysiske funksjonshemninger blir 
funnet og registrert og gitt et tilbud som 
dekker deres grunnleggende behov, som 
helsehjelp, grunnutdanning og yrkes
utdanning, videre tilby sport og fritids
aktivi teter og ikke minst mulighet til 
sikker inntekt, slik at ikke funksjons
hemningen blir til hinder for deres 
livsutfoldelse. 

Amani arbeider også for å øke 
bevisstheten om funksjonshemmedes 

behov og rettigheter og for å fjerne 
kulturelle barrierer, marginalisering og 
negative holdninger mot funksjons
hemmede i samfunnet 

Dagtilbud og grunnleggende 
opplæring for barn i Morogoro
I byggets første etasje tilbys daglig 
4560 barn stimulerende aktiviteter i tre 
klasserom, der de lærer om hygiene og 
helse, og de lærer å lese og skrive. Det siste 
er ikke mulig for alle. Lærerne fokuserer på 
kreativitet. 

Det finnes en avdeling for «fysioterapi», 
der barna får opptrening for å kunne 
utvikle muskulatur, men det mangler 
moderne utstyr. Myndighetene i Tanzania 

Her lekes og læres det, på trass av lite utstyr.
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har lovet å bidra til fysioterapi og noen 
andre tjenester, men så langt har dette 
ikke skjedd. Senteret er derfor avhengig 
av gaver til både drift og utvik ling. 
Dette er en av mange utfordringer som 
vi prøver å arbeide med, blant annet ved 
å utvikle egen næringsvirksomhet 
og inntjening. 

Der finnes også en større sal for 
samlinger, seminarer og møter. 

Holdningsarbeid 
Det er mange negative holdninger rettet 
mot funksjonshemmede i Tanzania og det 
er lite kunnskap om deres problemer. 
Forekomsten av funksjonshemmede er 
også assosiert med HIV/AIDS og seksuelt 
overførbare sykdommer. Derfor arbeider 
også senteret for forskning på innvirkning 
av HIV/AIDS på forekomsten av 
funksjons hemninger.

For å øke bevissthetsnivået i samfunnet 
organiseres seminarer og samlinger med 
deltagere fra ulike berørte parter. Amani 
har en gruppe som blant annet fremfører 
sang og dans, som en del av arbeidet mot 
diskriminering. Informasjon gjennom 
sang, dans og som innslag i sport og lek, 
når fram til flere enn foredrag og 

tradisjonell møtevirksomhet. De sprer 
også kunnskap om HIV/AIDS. Gruppen 
opptrer i tradisjonelle drakter og har 
vunnet flere konkurranser. 80% av 
gruppen er barn og ansatte fra senteret.

Rehabilitering i lokalsamfunnet 
Hensikten er å redusere effekten av funk
sjons hemninger, så de kan ta del i vanlig 
hverdagsliv med sine foreldre, slektninger 
og i lokalsamfunnet. Det er krevende fordi 
80% av de funksjonshemmede barna som 
senteret har identifisert kommer fra rurale 
områder med fattige familier. De lider av 
feilernæring, og det er mangel på institu
sjoner som bistår funksjonshemmede. 
Senteret driver derfor også rehabilitering 
i hjemmene, der de gir råd til familier, 
underviser de funksjonshemmede, bidrar 
med medisinsk hjelp, henviser til andre 
hjelpetilbud og utdanner flere som kan 
bistå i lokalsamfunnene. Hjemmebesøk 
hos familier er viktig for å finne barn som 
holdes skjult, men arbeidet er ressurs
krevende. Mange barn tas med til senteret 
og det gis opplæring til familiene, slik at 
barna kan komme tilbake til lokal
samfunnet.

Videregående utdanning for jenter
Jenter fra fattige familier tilbys yrkes
utdannelse og videregående utdanning ved 
senteret. Noen bruker utdannelsen til å 
fortsette å arbeide ved senteret som voksne. 
Amani betaler skolepenger, internat
kostnader og læremateriell til 15 jenter. 
Som motytelse gir jentene omsorg til barn 
som bor på Amani, i mangel av annet sted 
å bo. Et annet prosjekt har som hensikt 
å sørge for at barn med sykdommer og 

Amani har en gruppe som blant annet 
fremfører sang og dans, som en del av 

arbeidet mot diskriminering. 
Informasjon gjennom sang, dans og 

som innslag i sport og lek, når fram til 
flere enn foredrag og tradisjonell 

møtevirksomhet.
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funksjonshemninger som har blitt holdt 
borte fra skolegang, får opplæring. Mange 
av barna som får opplæring ved senteret 
kan etter en tid fortsette på vanlig skole.

Mvomero senteret for utdanning
Et senter for å utdanne personer som skal 
drive oppsøkende virksomhet og registrere 
funksjonshemmede i rurale områder er 
under bygging i Mvomero, 80km fra 
Morogoro by. Senteret skal også brukes 
som et samlingssted for eldre, slik at de 
kan diskutere og ta del i aktiviteter, som 
strikking, syarbeid og annet håndverks
arbeid for å tjene penger. Senteret har også 
et bygg som skal brukes til griseoppdrett, 
som en utvidelse av næringsvirksomheten.

Eldresenter med dagaktivitetstilbud 
Undersøkelser viser at det var behov for 
tilbud til eldre med funksjonshemninger, 
og støtte til eldre som tok seg av barn som 

hadde mistet sine foreldre i Mvomero og 
Turiani. En del har mistet foreldre etter 
AIDS og andre sykdommer, og andre har 
blitt forlatt av sine foreldre på grunn av 
stigma knyttet til funksjonshemninger. 
Mange har behov for hjelp til å finne et 
levebrød. De eldre i dette området har 
oppnådd mye. Dagsenteret fungerer som 
arena for diskusjon rundt behov og nye 
tiltak. Ved dagsenteret deltar de eldre i 
fysisk aktivitet, som gjør at de kan bedre 
sin funksjonsevne og delta i andre 
aktiviteter. Dagsenteret bidrar til at de 
eldre kan delta i aktiviteter for å bedre sin 

Sortering. Jordbruk gir mange arbeidsmuligheter for flittige mennesker med nedsatt arbeidsevne.

Undersøkelser viser at det var
behov for tilbud til eldre med 

funksjonshemninger, og støtte
til eldre som tok seg av barn som

hadde mistet sine foreldre
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økonomi, som jordbruk, produksjon av 
matter, kurver og trearbeid. Stigma, 
ensomhet og sosial isolasjon har blitt 
redusert.

Støtte fra andre land 
Amani er avhengig av støtte fra venner 
i andre land. Støtten er både en inspirasjon 
i hverdagen og avgjørende økonomisk og 
praktisk. I England er det etablert en 
gruppe med åtte personer som kaller seg 
«Friends of Amani Tanzania», som 
arbeider for å samle inn midler til Amani 
senteret. Senteret har nylig mottatt en ny 
vanntank fra venner i Australia. Vi håper 
at flere vil gjøre som dem og bidra til å 
utvikle senteret. I tillegg til å bidra 
økonomisk og med gaver som klær, leker 
og utstyr, rekrutterer venner av senteret 
frivillige som arbeider ved senteret og 
bidrar med sine erfaringer (Amani har 
også venner i Norge, – red. anm).

Utfordringer
Det er et hovedmål for Amani å bli 
selvforsynt uten å være avhengige av 
ekstern støtte, og dette kan vi klare når 
senterets gårdsdrift blir bedre. Gården 
Mikese er en avdeling som ligger utenfor 
Morogoro kommune. Mikese har manglet 
vann. Det sikreste hadde vært å borre etter 
vann, men det er for dyrt. Gjennom gaver 
fra Australia har vi fått mulighet til å kjøpe 
en vanntank, slik at vann kan lagres. 
Målet er at senteret skal bli selvforsørget 
ved bruk av landområdene og videre
utvikling av husdyrhold. Vi har 283 mål 
land på Mikese, men mangler moderne 

Avdelingen for skreddersøm skal videreutvikles, men er ogå avhengig av investeringer.

Med kapital til å utvikle jordbruket 
kunne både senteret blitt utvidet og 
driften vært sikret, slik at senteret 
ikke var avhengig av støtte utenfra.
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redskaper for storskala dyrking. Den 
dagen vi kan drive jordbruk på området 
er både senterets økonomi og tilgang til 
mat sikret for fremtiden. Foreløpig har 
senteret bare småskala jordbruk, med noen 
griser, høns, geiter og ku. Med kapital til å 
utvikle jordbruket kunne både senteret 
blitt utvidet og driften vært sikret, slik at 
senteret ikke var avhengig av støtte utenfra.

Senteret arbeider også med andre 
grunn leggende utfordringer. I Tanzania 
er det en utbredt forestilling at funksjons
hemmede barn er en forbannelse. Derfor 
er det viktig med oppsøkende holdnings
arbeid og opplæring av foreldre. Foreldre 
inviteres til enheten ved senteret som har 
ansvar for dette arbeidet og får entilen
veiledning for å lære å akseptere og å ta 
seg av sine funksjonshemmede barn. 
Senteret når dessverre ikke ut til alle. 

Bygningene som senteret holder til i 
er så små at det begrenser arbeidet ved 
senteret. Bygningene ble bygget for 23 år 
siden og er i en dårlig forfatning. Vi skulle 
gjerne tilbudt et «hjem» til flere som har 
behov for det, og vi skulle gjerne gitt 
opplæring til flere, men budsjettene setter 
begrensinger. Store budsjettposter er mat, 
lønn og utstyr som brukes til opplæring 
og ved overnattinger.

Utdanningsprogrammet for jenter 
lider også under dårlig økonomi. Vi skulle 
gjerne nådd ut til mange flere jenter enn 
15. Selv for funksjonsfriske jenter er det 
vanlig at deres utdannelse blir nedpriori
tert, og for funksjonshemmede er det enda 
vanskeligere å oppnå utdannelse.

Senteret har en avdeling for opplæring 
av hørselshemmede. Det er den eneste 
skolen som gir opplæring til døve i denne 

regionen. Her har vi klasserom til flere 
elever, men mangler sovesaler for å kunne 
ta inn flere som bor for langt unna til å 
kunne reise daglig. Transport er i det hele 
tatt et problem, og særlig for funksjons
hemmede med motorisk funksjonsned
settelse eller med behov for individuelt 
tilsyn i løpet av reisen. 

Oppsummering
Amanisenteret har som mål at det skal 
etableres tilbud til alle funksjonshemmede 
i Morogoro regionen. Vi vil arbeide for 
menneskeverd og mot diskriminering. 
Vi vil tilby husly og utdannelse, varme 
og tilhørighet, mens målet er at funksjons
hemmede skal utvikle sine muligheter 
og kunne fortsette livet i lokalsamfunnet 
i fellesskap med andre. Økonomien for 
senteret setter begrensninger. Vårt arbeid 
er basert på støtte fra folk i lokalsam
funnene rundt oss, og fra bidragsytere 
i andre land. Vi trenger hjelp. •••

Kontakt
Fr. Beatus Sewando
Leder  Amani Centre
P.0.BOX 579 
Morogoro, Tanzania
Mob: +255 754 314412
Tel: +255 23 260 3982
Fax: +255 23 260 0829
Email: beatussewando@gmail.com
www.amanicentremorogoro.weebly.com
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På tvers av kulturer 
og på tross av 
utviklingshemminger
Ingen kan alt, alle kan noe  
og sammen klarer vi det meste

Tekst og foto: Christiegården dagsenter

Tjenestetilbudet til mennesker med utviklingshemming 
i Tanzania er hovedsakelig basert på lokal omsorg, 
frivillig innsats og private sponsorer. Eric Memorial 
Foundation for Education and Rehabilitation for 
Disabled (EMFERD) virker i områdene rundt 
Morogoro. Samtidig, på en annen kant av verden, 
i Bergen, har Stiftelsen Christiegården dagsenter og 
avlastning 40 dagsenterplasser og avlastning til 
26 brukere. Stiftelsen mottar årlige driftstilskudd 
fra Bergen kommune. 
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Joel er en gutt med cerebral parese. Han 
tilhører et nomadefolk som har vansker 
med å ivareta barn med funksjons
hemminger. Joel ble derfor satt bort, og 
senere funnet underernært og i svært dårlig 
forfatning. Han svevde lenge mellom liv 
og død. Etter at han ble tatt hånd om av 
Josephine Bakhita er gutten nå i trygge 
hender og får den omsorg han trenger.

I grisgrendte strøk rundt Morogoro 
i Tanzania lever mange mennesker med 
funksjons og utviklingshemming. I disse 
utkantstrøkene blir personer med 
utviklingshemming ofte diskriminert og 
stigmatisert. Her finnes holdninger og 
personer som mener at denne gruppen er 
besatt av onde ånder eller er omgitt av en 
forbannelse. Mange foreldre skjuler eller 

kvitter seg med barn som Joel med 
utvikling eller funksjonshemming. 

Helseforholdene er alarmerende med 
sykdommer som dysenteri, malaria, under
ernæring, lus, tannråte og synsnedsettelser. 
Helsetjenestene er kostbare og familiene 
er fattige. Svært få har midler til å kjøpe 
medisiner eller få den behandling som 
er nødvendig. Familiene er heller ikke 
kjent med rehabilitering og hva det kan 
si for deres barn. Helseproblem, fattigdom 
og analfabetisme er kort sagt store 
utfordringer i disse områdene. 

Frivillige hjelpearbeidere assisterer 
familier som har ansvar for barn og 
voksne med utviklingshemming. De 
prøver å sikre tilgang til utdanning, helse 
og rehabili tering. Hjelpearbeiderne foretar 

Familiegrupper ønsker besøk fra Bergen velkommen.
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hjemmebesøk, trening for mødre, og sist 
men ikke minst, fremmer de et inntekts
givende birøkterprosjekt for alle involverte. 

I 1957, igjennom Bergen Røde Kors, var 
mødre til barn med utviklingshemming 
initiativtakere til utvikling av skole og 
dagsenter for barn og voksne med utvik
lingshemming i Bergen. På 50 tallet fantes 
det få tjenestetilbud til mennesker med 

utviklingshemming i kommunen. I 1970 
ble Christiegårdens tjenester formelt 
registrert og innlemmet i den nye 
Stiftelsen Christiegården dagsenter. 
På 90tallet utvidet og utviklet Stiftelsen 
et avlastningstilbud. 

Siden 2002 har Christiegården sam
arbei det med Amani Centre for Mennesker 
med Utviklingshemming (Amani) i 
Morogoro. I møte med initiativtakere 
i Morogoro opplever vi at det også i 
Tanzania finnes mødre som fremmer 
private initiativ på vegne av den samme 
brukergruppen. Dette minner om 
Christiegårdens egen historie.

I 2011 og i dialog med daværende 
daglig leder og mor Josephine Bakhita 
ved Amani ble Christiegården informert 
om behov for å utvikle tjenester til 

Transport av bikuber.

De prøver å sikre tilgang til
utdanning, helse og rehabilitering. 

Hjelpearbeiderne foretar 
hjemmebesøk, trening for mødre,
og sist men ikke minst, fremmer
de et inntektsgivende birøkter-

prosjekt for alle involverte. 
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personer med utviklingshemming i 
utkant strøk rundt Morogoro. I disse 
områdene utvikler EMFERD, en gren 
utviklet fra Amani, tjenester til mennesker 
med utviklingshemming. 

Samarbeidet mellom brukere, pårørende 
og ansatte på Christiegården og på 
EMFERD har som mål å etablere 
honningproduksjon for familiegrupper 
med ansvar for utviklingshemmede i 
områdene rundt Morogoro. Med mål om 
produksjon av honning er det behov for 
midler til utstyr. Hvert år arrangeres basar 
på Christiegården der 100% av inntektene 
går til birøkterprosjektet. På Christie
gården er alle involverte, så vel brukere 
som pårørende, ansatte og styremed
lemmer. Vi samler inn sponsorgaver som 
loddes ut på basaren. I tillegg består 
gevinstene av selvlagede produkter, bidrag 
fra andre dagsentre og forretnings
forbindelser. Christiegården selger bikuber 
på Internett og på andre tilstellinger til 
kr. 55, pr. stk, som tilsvarer produksjons
kostnadene for en bikube i Tanzania. 
Enkelte pårørende har hatt private 
innsamlinger til dette formålet. 

Rundt Morogoro produserer familie
gruppene kurver og smykker som trans
porteres til Bergen og Christiegården. 

Disse produktene blir solgt på markedet 
til den årlige Mangfoldfestivalen arrangert 
av Christiegården, og bidrar direkte til 
økte inntekter for prosjektutviklingen. 

I første omgang forpliktet Christie
gården seg til å bidra med penger til 
produksjon og igangsetting av 500 
bikuber. Allerede i juni det første året 
hadde Christiegården solgt 100 kuber. 
Med salg av kubene, samt innsamlede 
midler fra basaren og salg fra marked 
i 2012, kunne vi overføre en startsum 
på kroner 10 000 til honningproduksjons
prosjektet. Dette lille bidraget resulterte 
i at 2 familiegrupper begynte bygging av 
65 kuber rundt landsbyene Makuyu og 
Mvomero. Siden den gang har støtten 
resultert i pengegaver til brukerne fra 
kr.17 000 til 50 000. 

I Morogoro er 1 ansatt, 2 frivillige og 
5 familiemedlemmer ansvarlig for å følge 
opp det første initiativet. Bikubene blir 
fraktet til områder som har vegetasjon 
passende for honning produksjon. Trær 
blir sjekket ut for passende bruk og kubene 
blir hengt høyt oppe i trærne, på grunn av 
ville dyr som lett kan ødelegge kubene om 
de står på marken. Det ble snart klart at 
det er nødvendig med tilleggsutstyr til 
vedlikehold og høsting. Det er spesielt 
nødvendig med verneutstyr som drakter 
for beskyttelse mot stikk, og sikring ved 
klatring i trær.

I tillegg blir det iverksatt trening 
i landsbyene rundt Morogoro. Utfordrin
gene i treningssammenheng er at mennes
kene i dette området ikke har hatt tilgang 
til skole og de fleste kan ikke lese og skrive. 
Treningen må derfor tilrettelegges og 
planlegges til disse forholdene. Andre 

I møte med initiativtakere
i Morogoro opplever vi at det

også i Tanzania finnes mødre som 
fremmer private initiativ på vegne

av den samme brukergruppen.
Dette minner om Christiegårdens

egen historie.
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utfordringer ble oppdaget da vann nivået 
i elvene steg, og fall av store trær forhindret 
adkomst til områdene hvor bikubene var 
plassert. 

I 2012 besøkte en representant fra 
Christiegården 6 nye familiegrupper rundt 
Ibinda, Makuyu og Mvomero. Den lokale 
presten informerte om at i landsbyen 
Ibinda er det 25 personer som lever med 
utviklingshemming, samt 13 personer 
med cerebral parese og 12 andre med ulike 
uføregrader. Ibinda er et av områdene hvor 
bikubene er plassert, og representanten 
møtte familiegruppene sammen med barn 
og voksne med funksjons og utviklings
hemming. Presten opplyste at det var 
mange flere mennesker med funksjons
nedsettelser i Makuyu og Mvomero. 

Familiegruppene gir nye muligheter. 
Målet er å øke velferden til familiene 
med ansvar for utviklingshemmende. 
Hver familiegruppe har en komite av 
5 medlemmer som er hovedansvarlig 

Målet er å øke velferden til
familiene med ansvar for 

utviklingshemmende. Hver familie-
gruppe har en komite av 5 medlemmer 

som er hovedansvarlig for 
beslutninger, økonomi og

aktiviteter. I gruppemøter
informeres det om behov hos 

personene som har utviklings-
eller funksjonshemminger. 

Pårørende på Christiegården overrekker støtte til lederen på Amani senter, på besøk på Christiegården.
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for beslutninger, økonomi og aktiviteter. 
I gruppemøter informeres det om behov 
hos personene som har utviklings eller 
funksjonshemminger. 

Hver gruppe drifter honningproduksjon 
til egen matauk. På sikt kan de selge 
honning for å skaffe seg økte inntekter. 
Inntektene kan gå til nødvendige helse
tjenester, utdanning og utstyr som 
rullestoler etc. som kan lette hverdagen 
for alle involverte. Det er gruppene som 
er ansvarlig for å bestemme hvem og 
hva som prioriteres. Inntektene fra 
honningproduksjonen kommer i tillegg til 
deres arbeid som gjetere og småbrukere.

I foreldregruppene blir myter om ånder 
og forbannelser avkreftet. Her deles 
informasjon om rehabilitering og andre 
tilbud. Medlemmer bytter og deler mat 
med hverandre. De støtter og gir råd til 
enslige mødre, forlatt av sine menn på 
grunn av barn med funksjonsnedsettelser. 

I 2013 nådde Christiegården målet om 
innsamling av midler til 500 bikuber. 
Det ble i tillegg samlet inn midler til 
verneutstyr og annet nødvendig utstyr. 

I 2014 er det 350 aktive bikuber i 
områdene og de har så langt høstet 

130 liter honning. Familiegruppene 
fordeler honningen som gir en kjær
kommen ekstra inntekt til de involverte. 
Dette er bare et lite bidrag. Et lite bidrag 
kan også medvirke til synliggjøring av 
mennesker med utviklings og funksjons
hemming. Etablering av et nettverk kan 
videreutvikle helse, rehabiliterings, 
utdannings og ernæringstilbud med fokus 
på mennesker med spesielle behov.

I fremtiden ønsker EMFRED å øke 
foreldetreningen. De vil forsøke å slå ned 
på myter, og bevisstgjøre foreldre i forhold 
til deres barns behov, potensialer og 
muligheter. Foreldre bør motta objektiv 
informasjon om hva nedsatte funksjons 
og utviklingshemminger er, og muligheter 
til å forebygge sykdommer og forbedre 
helsetilstanden til familien. Andre 
fremtidige mål er å iverksette mobile 
legeklinikker som kan tilby helsetjenester 
i utkant områder med helsesøster, leger, 
og sosialarbeidere. Sist men ikke minst 
ønsker de å utvikle utdanningsmuligheter 
til jenter for å øke deres innflytelse i 
samfunnet, for å møte etterspørselen etter 
helsepersonell og øke uavhengigheten til 
kvinner i utkantstrøk. 

Dersom dere ønsker mer informasjon 
om prosjektet kan Christiegården 
kontaktes på telefon 55388888, eller 
følg med på prosjektutviklingen på 
hjemmesiden www.christiegaarden.no. 
Her er det også muligheter til å kjøpe 
bikuber til våre samarbeidspartnere i 
Tanzania og til å delta i prosjektet på 
andre måter. •••

I foreldregruppene blir myter
om ånder og forbannelser avkreftet. 

Her deles informasjon om 
rehabilitering og andre tilbud. 

Medlemmer bytter og deler mat
med hverandre. De støtter og gir
råd til enslige mødre, forlatt av
sine menn på grunn av barn med 

funksjonsnedsettelser.
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Inkludering av 
personer med 
utviklingshemming 
i norsk bistand
Tekst: Grant Angus Dansie og Lena Plau, Norad

Vi har aldri tidligere hatt større mulighet til å lykkes 
i arbeidet med å inkludere utviklingshemmede i 
norsk bistand.  Norge har nylig ratifisert konven
sjonen om rettighetene til personer med nedsatt 
funksjonsevne. Vi har et solid internasjonalt 
rammeverk bl.a. gjennom menneskerettighets
instrumentene, sluttdokumentet fra fjorårets 
høynivåmøte for funksjonshemmedes rettigheter 
og andre relevante dokumenter og resolusjoner 
vedtatt i FN. Vi har derfor en gylden anledning til 
å få inkludert funksjonshemmedes rettigheter på en 
bærekraftig måte i FN’s nye utviklingsmål for de 
neste 15 årene.

Undersøkelser viser at det fortsatt er langt mellom 
politiske ambisjoner og hva som gjøres i praksis for 
funksjonshemmede; Norges utfordring blir å bidra 
til å fjerne dette gapet. 
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Alle mennesker har rett til å leve et liv i 
verdighet, uavhengig av kjønn, etnisitet, 
religion, seksuell orientering og funksjons
evne. Dette er et viktig utgangspunktet 
for Norges internasjonale innsats. 

I følge Verdensbankens World Report 
on Disability fra 2011 er det 980 millioner 
funksjonshemmede mennesker i verden. 
UNICEF anslår i State of the World’s 
Children fra 2013 at omtrent 93 millioner 
barn lever med en moderat eller alvorlig 
funksjonsnedsettelse.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne 
opplever ofte dobbel og trippeldiskrimi
nering. Mange holdes skjult av sine 
familier på grunn av stigmatisering eller 
risiko for overgrep. Verdensbankens 
rapport viser at med ett funksjonshemmet 
familiemedlem kan en hel familie skyves 
ut i fattigdom. Den utviklingspolitiske 
utfordringen omfatter med andre ord 
langt flere mennesker enn antall 
funksjons hemmede.

Inkludering av funksjonshemmede 
dreier seg derfor ikke utelukkende om 
å oppfylle individuelle rettigheter. Det er 
samfunnsmessig lønnsomt å legge til rette 
for at personer med redusert funksjonsevne 
skal få innfridd sine rettigheter og få de 
samme muligheter som alle andre. Slik 
tilrettelegging kan dreie seg om fysisk 
infrastruktur, men også om deltakelse og 
ikkediskriminering i lovverk og politikk.

Utfordringer
I regjeringens innsats for å fremme 
menneskerettighetene vil Norge favne et 
bredt spekter av utsatte og sårbare grupper, 
herunder personer med nedsatt funksjons
evner.

Noradevalueringen Mainstreaming 
disability in the new development paradigm 
fra 2012 omhandler i hvilken grad norsk 
bistand over en ti års periode har bidratt 
til inkludering av funksjonshemmede. 
Evalueringens hovedkonklusjon er at 
funksjonshemmedes rettigheter er lite 
integrert i bistanden og at Norge bare i 
begrenset grad har fremmet funksjons
hemming som et menneskerettighets
spørsmål siden 2002. Videre at det er 
behov for mer kunnskap ute og hjemme 
om menneskerettighetsbasering og spesielt 
hvordan funksjonshemmedes rettigheter 
kan ivaretas i planlegging og implemen
tering. Evalueringen viser videre at man 
har lykkes best der støtten har vært spesi
fikt rettet mot funksjonshemmede, mens 
inkluderingstiltak generelt har vært 
mindre vellykket. 

Samtidig vises det til positive 
resultater i de landene som var omfattet 
av evalueringen. Her ser det ut til at funk

Den utviklingspolitiske utfordringen 
omfatter med andre ord langt flere 

mennesker enn antall funksjons-
hemmede.

Evalueringens hovedkonklusjon 
er at funksjonshemmedes rettigheter 

er lite integrert i bistanden og at 
Norge bare i begrenset grad har 
fremmet funksjons hemming som 
et menneskerettighets spørsmål 

siden 2002.
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sjons hemmedes rettigheter er blitt mer 
synlige og deres organisasjoner er blitt 
sterkere med bedre evne til å påvirke 
myndigheter og funksjonshemmedes 
situasjon. Personer med fysiske funksjons
nedsettelser er blitt best ivaretatt, med 
unntak av hørselshemmede. Psykisk 
utviklingshemmede er minst ivaretatt.

I juni 2013 ratifiserte Norge 
Konvensjonen om rettighetene til personer 
med nedsatt funksjonsevne. Norge har 
dermed forpliktet seg ved internasjonal lov 
til å fremme funksjonshemmedes rettig
heter både i Norge og i internasjonalt 
utviklingsarbeid. Utenriksminister Børge 

Brende har uttalt at funksjonshemmede 
skal prioriteres i norsk utdanningsbistand. 

I denne artikkelen omtales utviklings
hemmede ofte implisitt under det mer 
generelle begrepet funksjonshemmede, 
og er omfattet av tiltak særlig innen 
inkluderende utdanning. I tillegg har 
Norge støttet enkelte målrettete tiltak, 
fortrinnsvis gjennom sivilt samfunn. 

Plan Norge har en samarbeidsavtale 
med Norad for perioden 20112015 med 
en årlig ramme på 37 millioner kroner. 
Avtalen omfatter prosjekter i sju afrikanske 
land og fire asiatiske land. Programmet om 
sosial inkludering og ikkediskriminering 

Blindeskole i Nepal. Fotograf: Ken Opprann
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i Nepal har en årlig ramme på i overkant 
av 5,4 millioner kroner. 

Plan Norge har drevet opplæring i 
inkluderende utdanning for medlemmene 
i 80 landsbyråd og for ledelsen på alle 
skolene de samarbeider med. Bevisst
gjøring og påvirkningsarbeid på alle nivåer 
har ført til opprettelsen av nettverk for 
funksjonshemmete, et inkluderende 
læringsmiljø og redusert stigmatisering. 
Plans kartlegging av funksjonshemmede 
i tre distrikter har bidratt til at myndig
hetenes utdanningsprogram er blitt mer 
inkluderende og at budsjettet til utdanning 
for funksjonshemmede barn er økt. 

Satsningsområder og bistands- 
kanaler for Norges arbeid for 
funksjons hemmede
Sentrale satsingsområder i Norges inter
nasjonale innsats for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne er utdannings
bistand, humanitær bistand, helse og 
arbeid med kvinner og likestilling. 
Særlig innenfor utdanning, som er et 
av regjeringens hovedfokusområder, vil 
det være viktig å bidra til at marginaliserte 
grupper inkluderes. 

Bilateralt samarbeid 
Stortingsmelding nr. 25 Utdanning for 
utvikling, som ble lansert i juni 2014, sier 
at regjeringen vil inkludere hensynet til 
barn med nedsatt funksjonsevne i 
bilateralt utdanningssamarbeid og være 
en pådriver for at de samme hensyn tas 
i den multilaterale og humanitære 
innsatsen på utdanningsområdet. 

Gjennom utdanningstiltak kan man 
effektivt bryte sirkelen av diskriminering 

og fattigdom som barn med funksjons
hemning møter. Stortings meldingen har 
konkrete oppfølgings punkter når det 
gjelder barn med nedsatt funksjonsevne 
både for Norges bilaterale og multilaterale 
samarbeid. Norge skal særlig bidra til at 
hensynet til barn med nedsatt funksjons
evne integreres i nasjo nale utdannings
planer. Dette understrekes spesielt i 
Norges arbeid i Det globale partnerskapet 
for utdanning (GPE).

I de landene der Norge støtter 
utdannings programmer i samarbeid med 
nasjonale myndigheter, for eksempel 
Nepal, Burundi, Madagaskar og Palestina, 
er inkludering av barn med nedsatt 
funksjonsevner prioritert i dialogen med 
myndighetene. De norske ambassadene 
i disse landene oppfordres også til å bruke 
frivillige organisasjoner som har spesial
kompetanse på funksjonshemmedes 
rettigheter, blant andre Atlasalliansens 
partnere og Plan. 

Ambassaden i Nepal har arbeidet 
spesielt med inkludering av barn med 
nedsatt funksjonsevne. Hovedinnsatsen 
har vært å påvirke myndighetenes 
arbeidsplaner og politikkutvikling til 

Norge skal særlig bidra til at 
hensynet til barn med nedsatt 

funksjonsevne integreres i 
nasjo nale utdanningsplaner. 
Dette understrekes spesielt 
i Norges arbeid i Det globale 

partnerskapet for 
utdanning (GPE).
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fordel for bedre inkludering av barn 
med nedsatt funksjonsevne. Ambassaden 
etterspør resultater og forbedringer når de 
mottar årsrapporter og årlige planer. 
Videre forsøker ambassaden å tilrettelegge 
for innspill fra sivilt samfunn i disse 
prosessene. Et resultat så langt er at 
rapportering og tilgang til disaggregert 
informasjon om barn med funksjons
nedsettelser i skolen, er blitt bedre, og 
mer i tråd med internasjonale standarder. 
Det innebærer at det er mulig å få data 
som skiller mellom typer og grader av 
funksjonsnedsettelse som igjen gjør det 
lettere å tilpasse situasjonen til ulike  
behov.

Norges program for kapasitetsutvikling 
for høyere utdanning og forskning for 
utvikling (NORHED) støtter et sam
arbeid prosjekt mellom Universitetet i Oslo 
og Kyambogo University i Uganda. 
Prosjektet har som mål å styrke kompe
tansen hos lærere og andre som jobber med 
personer som har nedsatt hørsels og 
synsevner, gjennom støtte til en master
grad i spesialpedagogikk. Det arbeides 
også med å utvikle en nettportal som skal 
være en regional ressursbase for alle som 
arbeider med personer med denne typen 
funksjonsnedsettelser.

Støtte til sivilt samfunn
Norad støtter paraplyorganisasjonen  
Atlasalliansen samt Digni, Plan, Redd 
Barna og andre organisasjoner som jobber 
med inkludering av funksjonshemmede. 
Atlasalliansen er en sentral samarbeids
partner på dette området og har en 
flerårig samarbeidsavtale med Norad 
med et årlig tilskudd på 79 millioner. 

Denne samarbeids avtalen inkluderer 
blant annet midler til Norsk Forbund for 
Utviklingshemmedes (NFU) internasjo
nale arbeid. Atlasalliansen samarbeider 
med funksjonshemmedes organisasjoner 
i Afrika og Asia som jobber med 
utdannings og helsespørsmål, samt 
organisasjonsutvikling og påvirknings
arbeid rettet mot nasjonale myndighetene. 
Sivilt samfunn kan også bidra til å 
ansvarliggjøre nasjonale myndigheter.

Samtidig kan sivilt samfunn supplere 
det offentlige utdanningstilbudet, og bidra 
til utvikling av kapasitet og erfaring som 
kan komme den offentlige satsningen til 
gode. 

Norad følger nå aktivt opp anbefalin
ger fra evalueringen. I veiledning til 
søkere fremkommer det f.eks. nå tydelig 
at menneskerettighetene, herunder 
funksjons hemmedes rettigheter skal stå 
sentralt i programarbeidet. Alle organisa
sjoner som søker Norad om støtte må vise 
hvordan prosjektet inkluderer og tilgode
ser funksjonshemmede. Organisasjoner 
risikerer at de ikke får støtte om de 
ekskluderer sårbare grupper i sine 
prosjekter. I noen tilfeller har mangel 

Alle organisa sjoner 
som søker Norad om støtte 
må vise hvordan prosjektet 

inkluderer og tilgodeser funksjons- 
hemmede. Organisasjoner 

risikerer at de ikke får støtte 
om de ekskluderer sårbare 
grupper i sine prosjekter.
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full oppfølging ført til redusert 
bevilgning.

En økende bevissthet om funksjons
hemmedes rettigheter både i Norad og 
blant våre tilskuddsmottakere gir grunn 
til optimisme. 

Humanitær bistand
I Norges humanitære innsats legges det 
stor vekt på arbeidet for personer med 
nedsatt funksjonsevne. Norge har i snart 
to tiår hatt en ledende rolle i det inter
nasjonale arbeidet. Først under Minekon
vensjonen, og senere under Konvensjonen 
om klaseammunisjon. De siste årene har 
Norge spesielt jobbet for å fremheve at 
situasjonen for ofre for miner og klase
våpen er et menneskerettighetsspørsmål 
som må håndteres i sammenheng med 
arbeidet for rettighetene til personer med 
nedsatt funksjonsevne.

I dialog med Norges strategiske partnere 
innenfor humanitært arbeid tar vi opp 
behovet for å integrere funksjonshemmede 
i planer og responser. Vi ønsker at aktørene 
skal arbeide systematisk både innenfor 
planlegging, dokumentasjon og rappor
tering av innsatsen for personer med 
funksjonsnedsettelser.

Andelen barn med funksjonsned
settelser er høyere i konflikt og katastrofe
rammede områder. Norge er opptatt av 
å gi barn tilgang til grunnskole i disse 
områdene. 

En ny stortingsmelding om menneske
rettigheter er under utarbeidelse. Situa
sjonen til sårbare og utsatte grupper, 
herunder funksjonshemmede, og hvordan 
Norge skal arbeide for å bedre denne, vil 
være en viktig del av stortingsmeldingen. 

Multilateral bistand
En stor del av den norske bistanden 
kanaliseres via det multilaterale systemet. 
UNICEFs tematiske fond for utdanning 
mottar betydelig norsk støtte. Fondet 
støtter blant annet utvikling av hushold
undersøkelser om hindringer til og 
muligheter for skolegang for funksjons
hemmede barn. Norske midler bidro 
blant annet til utvikling av en veileder 
for inkludering av funksjonshemmede 
innenfor Education Management 
Information Systems (EMIS) i 2013. 

Norge deltar i en politisk og strategisk 
dialog med et bredt spekter av organisa
sjoner og partnere, blant annet UNICEF, 
Det globale partnerskapet for utdanning, 
UNESCO og Verdensbanken. I dialogen 
med UNICEF og GPE har barn med 
funksjonsnedsettelser blitt et mer sentralt 
tema. UNICEF har styrket sitt engasje
ment etter opprettelsen av et team som 
skal jobbe spesielt med rettighetene til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Norge er med på å fremme rettighetene 
til personer med nedsatt funksjonsevne 
både i FNs menneskerettighetsråd og i 
FNs generalforsamling, i høynivådebatter 
og på sidearrangementer. Norge har også 

En ny stortingsmelding om 
menneske rettigheter er under 

utarbeidelse. Situa sjonen til 
sårbare og utsatte grupper, 

herunder funksjonshemmede, 
og hvordan Norge skal arbeide 
for å bedre denne, vil være en 

viktig del av stortingsmeldingen.
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støttet sidearrangementer organisert av 
IDA i FNs generalforsamling, og vil 
fortsatt støtte paneler og debatter som 
kan sette lys på rettighetene til personer 
med nedsatt funksjonsevne. Norge er 
medforslagsstiller til resolusjonen om 
funksjonshemmede og utdanning, som 
anbefaler å opprette en spesialrapportør 
for funksjonshemmedes rettigheter. Videre 
støtter Norge UN Partnership on the 
Rights of Persons with Disabilities 
(UNPRPD), flergiverfondet til FNs 
partnerskap for fremme av rettighetene 
til personer med nedsatt funksjonsevne. 

Det globale partnerskap for utdanning 
har i sin strategi for 20122015 inkludert 
funksjonshemming som en egen indikator 
i sitt strategiske rammeverk og jobber for 
å styrke tematikken i programmene 
gjennom sin Inclusive Education Working 
Group der Norge er medlem. Norge støtter 
bl.a. Inter-Agency Network for Education in 
Emergencies (INEE) som har gitt ut 
The Pocket Guide to Supporting Learners 
with Disabilities, nyttige verktøy til bruk 
i felt.

Manglende datagrunnlag er en 
utfordring i arbeidet med å nå ut til alle 
og sette inn tilpassete og tilstrekkelige 
tiltak. Forbedret kartlegging og spesialisert 
statistikk har flere fordeler. Det innebærer 
på den ene side at myndighetene i større 
grad kan identifisere og ta hensyn til en 
viktig gruppe samfunnsborgere som ikke 
får innfridd sine grunnleggende 
menneskerettigheter. For det andre vil 
bedre statistikk gjøre myndighetene i 
stand til å utvikle målrettete tiltak for 
ulike grupper funksjonshemmede. 

Gjennom et samarbeid med Statistisk 

Sentralbyrå og Verdens helseorganisasjon 
(WHO) bidrar Norge til å styrke 
informasjons og datagrunnlaget for 
funksjonshemmedes situasjon. Med det 
norske bidraget på omtrent 2,7 millioner 
kroner samarbeides det om å utvikle og 
teste et globalt spørreskjema (Model 
Disability Survey) for funksjonshemmede. 
Formålet er å kartlegge funksjons
hemmedes levekår, spesielt i forbindelse 
med tilgang på helsetjenester, arbeid, 
samferdsel og utdanning. Modellen vil 
gjøre det mulig å foreta sammenliknende 
studier mellom land og regioner og sette 
inn tilpassete tiltak i hht kontekst og 
behov. 

Veien framover
Selv om Norge støtter en rekke tiltak for 
å styrke funksjonshemmedes plass i det 
norske utviklingssamarbeidet gjenstår det 
mange utfordringer for å lykkes i dette 
arbeidet. Det kan dreie seg om stigmati
sering, manglende bevissthet og 
kompetanse, mangel på finansiering og 
utilstrekkelig data og statistikk. Norge vil 
kunne spille en viktig rolle ved å følge opp 
og påvirke alle våre samarbeidspartnere, 
fra FNorganisasjoner til sivilsamfunns
organisasjoner og nasjonale myndigheter. 

For å sikre funksjonshemmedes 
rettigheter i framtidig utvikling vil det 
være avgjørende at Post2015agendaen 
inkluderer funksjonshemmede i samsvar 
med Konvensjonen om rettighetene til 
personer med nedsatt funksjonsevne og andre 
relevante dokumenter og instrumenter 
som bygger på menneskerettighets
prinsippene om deltakelse, ikkediskrimi
nering, rettssikkerhet, ‘empowerment’ og 
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ikke minst ansvarliggjøring av nasjonale 
myndigheter. Norge vil fortsette å bidra til 
å støtte myndighetenes kapasitet til å 
overholde sine internasjonale forpliktelser. 

En veileder for menneskerettighetsbasering 
er under utvikling og vil være et viktig 
hjelpemiddel i arbeidet med å sikre 
inkludering i programgjennomføring.

Det er viktig å understreke at det er 
hvert enkelt lands eget ansvar å ivareta sine 
innbyggeres rettigheter. Men norsk 
utenriks og utviklingspolitikk skal 
vektlegge og støtte opp om dette arbeidet, 
ikke minst når det gjelder marginaliserte 
og grupper og personer med nedsatt 
funksjonsevne og utviklingshemming. 
Dette arbeidet er vi i gang med og vil 
følges opp under den nye utviklings
agendaen. •••

Norge vil fortsette å bidra til 
å støtte myndighetenes kapasitet 
til å overholde sine internasjonale 

forpliktelser. En veileder for 
menneskerettighetsbasering er 

under utvikling og vil være et 
viktig hjelpemiddel i arbeidet 

med å sikre inkludering i 
programgjennomføring.
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Kulturskiller  
og «negative 
holdninger»
Tekst og foto: Peter Magnus

Innledning
Her vil jeg peke på noen av de utfordringer 
studenter i praksis og andre gjester møter i en 
ukjent kultur, og oppfordre til kritisk sans rundt 
spørsmålet om «negative holdninger».
Når jeg hører om omsorg for funksjonshemmede 
i land i sør, meldes det ofte, også i artikler her i 
bladet, at negative holdninger er utbredt. Med 
holdninger menes, så langt jeg forstår, varige og 
sikre synspunkt som ikke nødvendigvis fører til 
atdferd, men som kan påvirke atferd. Det er 
uheldig, spesiellt når det dreier seg om negative 
holdninger.
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Jeg påstår ikke at «negative holdninger» 
ikke forekommer. Selvsagt gjør de det. 
Mitt anliggende her er å minne om, for 
det første, at det finnes motiver for å 
fremholde negative holdninger, for det 

annet vanskene med å være presis på dette 
feltet og for det tredje de store metodiske 
problem med å vise empirisk at negative 
holdninger er utbredet. For meg har derfor 
de stadige, men oftest udokumenterte 
henvisningene til «negative holdninger» 
i seg selv fått noe negativt ved seg. 

Besøkende og studenter flest har lite 
kjennskap og liten språklig evne til å 
trenge inn i det ukjente miljøet i sør. 
De har begrenset mulighet til å etablere 
motforestillinger og kritisk refleksjon til 
det de hører. Det de hører og leser, fester 
seg derfor lett som holdninger.

Dialog over kulturelle skiller
Boka «Orientalismen» av David Said 
(1978) har gitt bidrag til å forklare hvordan 
vi fra nord tilpasser oss sør. Sterkt forenklet 
forklarer Said at det vi som Nordboere 
møter i sør, i utgangspuntet er delvis 
ubegripelig og overveldende. Og fordi vi 
er ute av stand til å danne oss en «korrekt» 
forståelse, men like fullt har et behov for 
å forstå, danner vi oss et forenklet bilde 
av sør som vi kan leve med og som passer 
med våre interesser. Vi lager en forståelse 

der vårt eget nord tillegges trekk som 
rasjonelt, kontrollert, håndgripelige, 
demokratisk og dynamisk, mens sør 
betraktes som noe fjernt, eksotisk, 
irrasjonelt, despotisk og stillestående.

Sosialantropologien peker også på, at 
i dialogen mellom sør og nord er det nord 
som har størst definisjonsmakt. Denne 
makten består for eksempel i at det er vi 
i nord som oftest bestemmer at møtet 
mellom nord og sør i det hele tatt skal 
finne sted, og som har mest makt til å 
bestemme hvorfor, når og hvor, og hvor 
lenge møtet skal vare. 

Det er i forkant av og i første del av en 
reise til sør, da man vet aller minst og er 
på det mest usikre, at den naive dualistiske 
innsikten beskrevet ovenfor, har størst 
sjanse for å feste seg. Da blir det om å gjøre 
å oppfordre de førstegangsreisende til å 
legge holdninger og hva de tror de forstår 
til side, og heller prøve å møte det ukjente 
med blanke ark og enkle, åpne, konkrete 
spørsmål. Selv om studentene har hørt og 
lest en del, er mitt råd at de bør de stille seg 
åpne og uvitende i forhold til hva slags 
holdninger som preger kulturen de 
besøker. 

Helse og sosialfag og tilhørende sektor 
i samfunnet er mer kulturspesifikt, det vil 
si med større forskjeller mellom kulturene, 
enn andre sektorer som feks medisin og 
teknologi. Eksempelvis vil det være større 
forskjell på aktivitetene på et dagsenter 
eller i et privathjem i hhv sør og nord, enn 
det vil være på et sykehus eller en flyplass. 
Derfor er dialogen i lokal og åpen omsorg 
mer utfordrende enn dialogen på en 
flyplass.Det blir også usakelig å sammen
likne et tanzaniansk eller nepalsk og et 

For meg har derfor de stadige, men 
oftest udokumenterte henvisningene 

til «negative holdninger» i seg selv 
fått noe negativt ved seg.
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norskt barnehjem, for hva slags kriterier 
skal vi da bruke? Et tanzaniansk eller 
nepalsk barnehjem må heller sammen
liknes med de realistiske alternativene; 

det vil si med hjemmelivet eller livet på 
gata i landet det dreier seg om.. Vi må søke 
å «legge fra oss» den forståelsen og kunn
skapen vi har medbragt hjemmefra, og 
heller begynne fra bunnen, med grundige 
obsevasjoner og en omfattende samtale 
der den lokale forståelsen og de lokale 
premissene legges til grunn. «Faglig 
dyktighet hjelper ikke hvis man ikke er 
følsom for den konteksten fagligheten skal 
implementeres i.» (Tjoflot, Drevland, 
Hanssen 2000:50). Dermed ikke sagt at 
alle norske verdier og mål skal settes helt 
til side.

Vi må søke å «legge fra oss» den 
forståelsen og kunnskapen vi har 

medbragt hjemmefra, og heller 
begynne fra bunnen, med grundige 

obsevasjoner og en omfattende 
samtale der den lokale forståelsen 

og de lokale premissene 
legges til grunn.

Bildene er malt på muren rundt en skolegård.
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Negative holdninger
At negative holdniger er utbredt i sør er 
ifølge Joseph Kisanji ikke nødvendigvis 
sant, men en stereotypi, som like mye er 
skapt av bistandsorganisasjoner, «in order 
to raise money, create awareness..., a picture 
of the situation for disabled people has often 
been painted as negatively as possible, 
emphasising shame, hiding, killing, etc 
(Kisanji 1995:54).

Også Benedicte Ingstad (2001) skriver 
om funksjonshemming i land i sør, og 
forklarer hvorfor hun ikke tror på alle 
påstandene om negative holdninger. 
«There is a myth that people in non
Western societies hide, abuse and even 
kill their disabled family members» 
(Ingstad 2001). Påstander om negative 
holdninger må bekjempes sier hun, – de er 
selvforsterkende, de fostrer usikkerhet, og 
tåkelegger det faktum at folk flest har 
positive holdninger. Myten om negative 
holdninger fører også til tap av motivasjon 
for omsorgsarbeidet. 

Påstander om forekomster av negative 
holdninger i sør er utbredt. Men spørs
målet må jo være om negative holdninger 
er mer utbredt i sør enn i nord? Negative 
holdninger er et globalt problem. Fakta vi 
eventuellt har om et gitt antall tilfeller 
av omsorgssvikt eller overgrep i et land, 
er ikke tilstrekkelig til å konstatere 
utbredte negative holdninger i landet, 
hverken i nord eller sør. Å peke på negative 
holdninger kan også være myndigheters 
måte å (bort)forklare hvorfor levekårne 
ikke er bedre enn de er. 

Feilaktig påvisning av negative hold
ninger oppstår også gjennom forskning 
når informanter som blir spurt om de tror 

funksjonshemmede har «store» eller «små» 
muligheter på arbeidsmarkedet, svarer 
«små», når dette svaralternativet tolkes 
dit hen at funksjonshemmede har lite 
på arbeidsmarkedet å gjøre. 

Tall
Dersom en holdning hevdes å være 
utbredt, må det vel kunne kreves at vi kan 
oppgi mål på utbredelsen? Det er mange 
grunner til at anslag over antall funksjons
hemmede er usikre. Slik blir også anslag 
over holdninger rettet mot gruppen usikre. 
For det første varierer definisjonen av 
begrepet funksjonshemmet. Gruppen 
«barn med langvarig underernæring» er 
inkludert i noen lands statistikker, men 
ikke i andres. De utgjør, desverre, en stor 
gruppe. I mange kulturer kan man ikke 
telle antallet funksjonshemmede, fordi 
«disability» as a distinct category does 
not exist» (Ingstad & ReynoldsWhyte, 
1995). Dessuten liker ikke folk å bli tellet, 
i hvert fall ikke gjentatte ganger, og 
derfor unngir de ofte å gi opplysninger. 
Registreringsmåten varierer også. I noen 
land blir funksjonshemmede tellet etter 
diagnostiske kriterier, mens i andre land 
blir de registrert ut fra om de kan innfri 
sosiale roller i lokalsamfunnet. Personer 

Dersom en holdning hevdes
å være utbredt, må det vel kunne 

kreves at vi kan oppgi mål på 
utbredelsen? Det er mange
grunner til at anslag over
antall funksjonshemmede

er usikre.
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som har en jobb, har slektninger og venner 
eller er gift blir ikke sett som funksjons
hemmet. Andre steder blir tall basert på 
hvor mange mennesker som er registrert 
som tjenestemottakere.

Tall vil også variere sterkt ettersom 
det er individuelle funksjonsnedsettelser 
(impairments) eller individer i funksjons
hemmende situasjoner som registreres. 
For eksempel vil tall fra land der det er 
stor forskjell på skolestandarden i byer 
og på landsbygda, være høyere i byene, 
fordi skolene der registerer flere med 
feks dysleksi.

En rapport med statistikk fra UN med 
tall fra 55 land viste at forekomsten av 
«Impairment» varierte fra 0.2% til 6.0 % 
av befolkningen mens forekomsten av 
personer med «disability» varierte fra 7.0% 
til 20.9% (Ingstad 2005:773). Tallet har 
også politisk interesse og vil bli mani
pulert, siden det både forteller noe om 
nasjonens tilstand og noe om kostnader.

Undersøkelser og arbeid med 
registreringer og tall er høyt skattet av 
politikere og planleggere også fordi det gir 
dem anledning til å utsette tiltak, fordi 
tallene må skaffes tilveie først. 
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Varierte holdninger
Joseph Kisanji refererer til forskning i både 
nord og sør som viser at holdninger til 
funksjonsvansker varierer, fra negativt til 
positivt, både når det gjelder holdninger 
og praksis overfor funksjonshemmede. 
«As expected, elements of negative, 
unfavourable reactions have also been 
identified, but the overall picture is one 
of tolerance, respect, care, assistance and 
integration» (Kisanji 1995: 13).

Det er jo også ofte slik, at registrerte 
negative holdninger retter seg mot 
funksjons hemningen som sådan, og ikke 
mot personen som befinner seg i en 
funksjonsnedsettende situasjon.

Og selv om det finnes en sammenheng 
mellom holdning og handling, så er det 
intet 1:1 forhold mellom hvilke holdninger 
folk uttrykker, og den atferd de utøver. 

Hvordan oppstår negative holdninger?
Holdninger styrkes gjennom gjentakelser 
i språket. Over tid har ordene vi bruker 
for å henvise til «skole for barn med funk
sjons nedsettelse» endret seg fra asyl til 
privat omsorg til institusjon til spesialskole til 
integrering til inkludering. I de forskjellige 
ordene er det tilhørende holdninger som 
blir spredt og befestet gjennom ordbruken. 

Menneskerettighetene får mye omtale, 

og «menneskerettigheter» er et fint ord. 
Men generell og uforpliktende omtale av 
menneskerettighetene, kan bidra til å 
skjule og overdøve kritisk informasjon om 
at menneskerettighetene i vår tid, i praksis, 
synes å bli stadig skjevere fordelt, og at de 
dermed blir stadig mindre medfødte og 
selvsagte.

Jeg oppfordrer studenter som reiser 
til sør til å snakke og skrive konkret om 
spesifikke forhold de selv har opplevd. 
Slik blir de tvunget til å tenke aktivt og 
bevare et kritisk perspektiv, og bruke tid 
før de begynner å utvikle meninger og 
holdninger. 

Negative holdninger dannes i alle 
verdenshjørner. I et samfunn hvor 
konkurranse er viktig, vil de som taper 
i konkurransen risikere å bli sett som 
levendegjort utilstrekkelighet og sårbarhet. 
Det kan skremme, lede til skuffelse, 
usikkerhet og fordømmelse hos andre, 
hos dem som (med nød og neppe) innfrir 
konkurransekravene. Slik kan negative 
holdninger oppstå som et behov for å 
kunne distansere seg. 

Negative holdninger kan også oppstå 
i etterdønninger av sorg når forventninger 
om et velskapt barn ikke blir innfridd. 

Det er jo også ofte slik, at registrerte 
negative holdninger retter seg mot 
funksjonshemningen som sådan, og 

ikke mot personen som befinner seg i 
en funksjonsnedsettende situasjon.

Men generell og uforpliktende 
omtale av menneskerettighetene,
kan bidra til å skjule og overdøve 

kritisk informasjon om at menneske-
rettighetene i vår tid, i praksis,

synes å bli skjevere fordelt, og det
vil si at de blir stadig mindre

medfødte og selvsagte.
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Sjokk, hjelpeløshet og overbelastning i 
møte med barnet, kan føre til negative 
følelser som kan rettes mot barnet hvis 
det ikke er noen andre å dele belastningene 
med. Sinne og overanstrengelse og mangel 
på søvn kan føre til sinne som rettes mot 
barnet, som fører til dårlig samvittighet 
og avstandtagen, og negative holdninger 
kan oppstå og rettes mot barnet, som et 
forsvar mot vanskelige realiteter. 

Mennesker som lever i funksjons
hemmende situasjoner mottar i blandt 
pengebeløp og gaver, i små lotterier såvel 
som i store nasjonale innsamlingsaksjoner, 
i nord og i sør. Dette er helt nødvendig. 
Den private innsatsen har gjennom tidene 
vært avgjørende for å få på plass offentlig 
og politisk engasjement for funksjons

hemmede i nord. Private innsamlinger 
er fortsatt viktig i nord, og enda mye 
viktigere i sør. Men den vilkårlige og 
sporadiske innsamlingsveldedigheten, 
som deles ut idag men kanskje ikke i 
morgen, omfatter også et dilemma. 
Når menneskerettigheter realiseres via 
innsamlinger, der resultatet er usikkert og 
upålitelig, blir det vanskelig å se hvordan 
rettighetene er medfødte og ukrenkelige. 
Selv hadde jeg bestemt ikke likt det, hvis 
jeg måtte vente på resultatet av årets 
innsamlingsaksjon før jeg visste om barnet 
mitt fikk skoleplass, eller jeg måtte takke 

Telenor for en rullestol, hvor ingen tar 
ansvar for service og vedlikehold.. 

Hvordan fremme positive holdninger? 
Min hensikt her har vært en oppfordring 
til å stoppe opp hver gang du blir infor
mert om utbredte negative holdninger. 
Jeg vil derfor være kort i min omtale av 
hvordan vi kan fremme fremme positive 
holdninger. Her i bladet finner du bedre 
artikler om det.

Når vi henvender oss til mennesker 
med funksjonsnedsettelser, er det viktig 
å henvende seg til personen først, og først 
i annen omgang, eventuelt, forholde seg til 
funksjonsnedsettelsen. I samhandlling er 
det også viktig å respektere personlige 
ønsker. Selv om du ikke er enige med disse 
ønskene, eller synes de er ufornuftige, er 
det viktig å respektere retten til 
selvbestemmelse.

Det hender at noen av oss i møte med 
funksjonshemmede kan miste evnen til 
å se, og trenger å bli minnet på, at også 
denne pesonen har de samme vesentlige 
kvaliteter som andre; evne til sult og tørst, 
sorg og glede, bevegelse og ro og evne til 
kjærlighet. 

Inngripen på grunn av en funksjons
nedsettele behøver ikke å gjøres i personen, 
men like gjerne i omgivelsene. En «negativ 
holdning» bør kanskje heller rettes mot 
urimlige krav i omgivelsene, enn mot den 
som har vansker med å innfri kravene. 

I møte med en person med en funk
sjons nedsettelse skal det ikke først og 
fremst være snakk om å redusere funk
sjons nedsettelsen, men om å møte og støtte 
et hvert unikt liv slik personen selv ønsker 
å leve det, ikke slik det er foreskrevet.

Men den vilkårlige og sporadiske 
innsamlings-veldedigheten, som deles 

ut idag men kanskje ikke i morgen, 
omfatter også et dilemma.
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Oppsummering
Hvordan vi på mange måter kan fremme 
positive holdninger kan vi lese om andre 
steder, også i dette bladet. Det har ikke 
vært hovedsaken her. Formålet her har 
vært å oppmuntre til kritisk refleksjon 
i møte med omtale av negative holdninger. 
Jeg vil ikke benekte at negative holdninger 
finnes. Jeg har trukket frem forskjellige 
forhold som peker i retning av at det er 
svært vanskelig å konstatere omfanget av 
forskjellige holdninger. Jeg spør om 
omtalen av negative holdninger er mer 
utbredt enn selve de negative holdningene? 
Jeg har også pekt på hvordan henvisninger 
til negative holdninger kan påvirke hold
ninger i negativ lei. Dersom det er tilfelle, 
er det all grunn til å oppfordre til kritisk 
ettertanke og etterlyse dokumentasjon, 
hver gang det henvises til negative 
holdninger. •••
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En dråpe i havet?
Om Fellesorganisasjonen for vernepleiere, 
barnevernspedagoger og sosionomers 
solidaritetsprosjekt for mennesker med 
utviklingshemming i Nepal

Tekst: Bjørg Neset, leder i utvalg for mangfold  
og internasjonalt arbeid, FO Sør – Trøndelag
Foto: Bjørg Neset

Innledning:
I følge WHO (2011) er det en milliard mennesker 
med en funksjonsnedsettelse. De har generelt 
dårligere helse, lavere utdanning og er fattigere 
enn folk uten funksjonshemminger. I Nepal antar 
vi at rundt 6 millioner har en funksjonshemming!
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Nepal er et av verdens fattigste, land. 
Jordbruk er viktig, innbyggerne lever for 
det meste av det de dyrker selv. Likevel er 
så mange som 28% av barna underernærte 
(Globalis). Landet har en storslått natur, 
med 8 av verdens høyeste fjell, også det 
aller høyeste, Mount Everest. Turisme er 
en viktig inntektskilde. Landets politiske 
situasjon har i en årrekke vært ustabil. 
Nepal er nå republikk, mens arbeidet med 
en ny grunnlov trekker ut. Nepal har vært 
medlem av FN siden 14. desember 1955, 
og har ratifisert FN konvensjonen om 
funksjonshemming. 

Fellesorganisasjonen for Barneverns
pedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) 
er en fagorganisasjon som både sikrer 
medlemmene rettigheter som arbeids takere, 
og arbeider med helse og sosial politikk og 
solidaritetsarbeid. Organisa sjonens engasje
ment i Nepal er forankret i solidari tets
tanken, og støtter tiltak som gir mennesker 
med utviklingshemming muligheter i form 
av dagaktivitet eller arbeid. 

FO prosjektets bakgrunn og struktur:
FO har i lengre tid arbeidet for å etablere 
et langsiktig prosjekt Nepal. Fokus har 
vært situasjonen for mennesker med 
utviklingshemming. Utgangspunktet 
for arbeidet har vært et lokalt engasje
mentet i FO SørTrøndelag. Avdelingen 
har medlemmer som har gjort faglig arbeid 
i Nepal og mange studenter fra HIST har 
vært i landet i praksis. 

Sosiolog Sambhu Rai (2008) gjennom
førte en undersøkelse i Lalitpur distrikt, 
i Kathmandu – dalen, på bestilling fra 
FO. Resultater beskriver kontakt med i alt 
65 mennesker med utviklings hemning. 
Rai fant at 60 personer (92 %) var uten 
arbeid eller aktivitet. Ingen hadde faste 
helsekontroller. Det var et stort ønske 
om aktivitet av alle slag som kunne gi 
inntekt, for eksempel å lage såpe, lys, 
krydder og snacks for salg. Det var 
behov for både tilrettelegging, og faglig 
og økonomisk bistand. Undersøkelsen 
konkluderer med at det er vanskelig 

Workshop.

 DESEMBER  2014  – 49  



å finne enkle jobber i eksisterende lokale 
virksomheter.

I 2009 ble det inngått en avtale mellom 
Lalitpur Mothers society, FO og Norsk 
Forbund for Utviklingshemmede (NFU). 
(Soma/Meisingset/Punde 2009)

NFU arbeider særlig med foreldre
organisering, og har hjulpet til å etablere 
et landsomfattende nettverk av foreldre
grupper. Gjennom dette samarbeidet 
opprettet FO en engangsstøtte til 
oppretting av «vocational activity» til 
mennesker med utviklingshemning. 
Det kom inn mange søknader. Årlige 
«workshops» ble avholdt, hvor represen
tanter fra FO deltok med aktuell fag
kunnskap mens lokale krefter stod for 
arrangementet. Både praktiske og faglige 
kunnskaper ble delt. 

Det ble også arrangert årlige hospi
terings opphold i Trondheim, for en 
foreldre representant og en lærer fra et 
dagsenter. Målet var å kunne inspirere 
til utvikling av aktiviteter gjennom besøk 
på norske dagsenter og Vekstbedrifter.

I 2011 ble «Guardian Federation 
of persons with intellectual disability» 
(GFPIDNepal) opprettet, og FO fikk 
en egen avtale med dem, og også egen 
godkjenning for prosjektarbeidet fra 
Nepals Social welfare council. GFPID 
er en frivillig og upolitisk organisasjon 
som arbeider for å skape et inkluderende 
samfunn som sikrer menneskerettighetene 
til personer med utviklingshemming. 
GFPID har allerede registrert 37 selv
stendige medlemsorganisasjoner  
i Nepal.

Produkter for salg, Sungava dagtilbud
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Vocational activity:
Arbeid eller aktivitet, noe å gå til, er 
dypt forankret i vernepleierfaglig arbeid. 
Å være aktiv og til nytte, bidrar med 
mere enn livsnødvendige inntekter. 
Det gir også struktur i hverdagen, sosiale 
kontakter, utfordringer og utvikling. 
Det gir status, og bidrar til mening og 
identitet.

Arbeidet med å støtte etablering av 
arbeidstilbud har nå pågått i fem år, og til 
sammen 13 organisasjoner er innvilget en 
engangsstøtte. De årlige workshops med 
faglige temaer, er et samlingspunkt for 
tiltakene. Nettverksbygging mellom 
sentrene støttes gjennom disse samlingene, 
idemyldring og utveksling av erfaringer 
blir satt pris på. De årlige besøkene av 
hospitanter, har knyttet den lokale  
FOgruppen tett sammen med utøverne 
fra Nepal. Alle hospitantene har bodd 
lokalt hos FO medlemmer fra «Utvalg 
for mangfold og internasjonalt arbeid» 
i FO Sør Trøndelag, eller hos andre i 
FO lokalt. Sammen har vi utvekslet 
kunnskap, lært hverandre å kjenne, 
knyttet vennskap og både arbeidet og 
laget mat sammen. 

Våre samarbeidspartnere er i hovedsak 
foreldre eller pårørende til mennesker med 
utviklingshemning. Det har sin enkle 
forklaring i at det finnes få fagfolk å knytte 
kontakter med. Foreldrene er ofte både 
lærer og pårørende. I landsbyene og 
distriktene organiserer foreldrene seg i 
grupper. De vi har knyttet kontakt med, 
har gjerne organisert et dagsenter hvor 
foreldre arbeider som frivillige lærere. 
Noen steder har en fått støtte til å leie inn 
en utdannet lærer. 

Funksjonshemming gir  
nedsatt helse i hele familien
Foreldre til barn med funksjonshemming 
har tyngre omsorgsoppgaver enn vanlige 
familier. Det kan være både fysisk og 
emosjonelt, og oftest også økonomisk 
belastende. Mange foreldre erfarer at 
oppgavene øker med alderen, da barnet blir 
tyngre, uten å bli mer selvstendig. Det blir 
også vanskeligere å få avlasting fra nett
verket, ettersom barnet blir eldre og mer 
krevende. Internasjonal forskning viser at 
å ha et barn med nedsatt funksjons evne 
kan være én risikofaktor blant flere, for 
å utvikle dårlig psykisk helse. (Haugan, 
Hedlund og Wendelborg 2012)

Flere mødre med barn med funksjons
nedsettelse melder at de har en langvarig 
skade eller sykdom som reduserer deres 
funksjonsevne i det daglige liv. Det ble 
ikke funnet tilsvarende resultat for menn. 
(Wendelborg og Tøssebro 2010). 

Mrs Prabha Ghimire fra  
Lubu – Lalitpur, forteller: 
«Barn spiller en livsnødvendig rolle i 
livene våre, og er den viktigste grunnen til 
ekteskap. Når et par venter barn, teller de 

Mrs Prabha Ghimire og hennes sønn.
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forvent ningsfullt dagene til barnet fødes. 
Mr Prabigya Ghimire er førstefødte i 
Ghimire familien, og alle familiemed
lemmene var svært glade for at det ble 
født en gutt. Gradvis viste det seg at gutten 
var født med en utviklingshemming. 
Da tok den gode stemningen en usving… 

Situasjonen for  
funksjonshemmede i Nepal
Det er vanskelig å skaffe nøyaktige 
data om utbredelsen av funksjonshemming 
i Nepal. Blant annet mangler en felles 
forståelse for hvordan man skal definere 
funksjonshemming. Undersøkelser gir 
ulike svar, noe man tror skyldes manglende 
forståelse av spørsmålene, eller manglende 
svar, da det å ha en funksjonshemming 
kan være svært tabubelagt. Undersøkelser 
fra ulike organisasjoner har avdekket ulike 
tall, fra 1 til 13% av befolkningen. 
(Shreshta/Nilsen 2010)

«En dag kom jeg til å tenke på andre 
mødre med funksjonshemmede barn, og 
jeg ønsket at vi skulle møtes for å dele 
følelser. Jeg snakket med en svært gammel 
mann i landsbyen. Tilfeldigvis var hans 
yngste sønn som min. Han snakket med 
sine venner, og en dag ble jeg kontaktet for 
en diskusjon. Til slutt var vi tolv par som 
hadde samme utfordring. Den dagen 
startet vi en gruppe for barn med 
utviklingshemning. Jeg var veldig fornøyd 
med initiativet mitt…» P. Ghimire

Utdanning 
FNs konvensjon for retten til personer med 
nedsatt funksjonsevne, forplikter Nepal til 
å sikre at funksjonshemmede blir inkludert 
i utdanningssystemet. 

Utdanningssystemet er ikke bruker
vennlig, lærere mangler skikkelig trening, 
skoler har ikke riktig utforming, og 
foreldre er fortsatt svært tilbakeholdne 
med å sende sine barn. Særlig barn med 
utviklingshemming er blant de som er 
mest ekskludert fra skole og utdanning. 
(Shreshta/Nilsen 2010)

Vi er utdannede foreldre, og vi gjorde 
mye for å finne behandling. Da vi så en 
utvikling hos ham, sendte vi han til skolen. 
Siden han var utviklingshemmet, ble han 
nektet skolegang. Så ble han likevel tatt 
inn, men da han trenger mye hjelp og 
tilsyn, fant vi det likevel ikke forsvarlig 
å la han bli på skolen i timevis.» 

Helse 
I Nepal, har personer med nedsatt 
funksjonsevne lite tilgang til helsetjenester. 
Det er også vansker med rent drikkevann, 
sanitære forhold og ernæring. Det er 
mange barn og eldre som bukker under. 
UNICF anslo i 2000, at 30% av personer 
med nedsatt funksjonsevne ikke får noen 
form for behandling. Videre at 30,3% av 
funksjonshemninger skyldes en sykdom 

Vi er utdannede foreldre, og vi 
gjorde mye for å finne behandling. 

Da vi så en utvikling hos ham, 
sendte vi han til skolen. Siden han 

var utviklingshemmet, ble han 
nektet skolegang. Så ble han likevel 

tatt inn, men da han trenger mye 
hjelp og tilsyn, fant vi det likevel 

ikke forsvarlig å la han bli på 
skolen i timevis.» 
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eller mangel på medisinsk oppfølging. 
Det er svært lite kunnskap om utviklings
hemming hos helsepersonell. (Shrestha/
Nilsen 2010)

Inkludering i samfunnet
Norad har lenge støttet ulike programmer 
for inkludering i samfunnet, disse har i 
liten grad omfattet personer med nedsatt 
funksjonsevne. I følge Atlasalliansen anslår 
en at så mange som 90 % av personer med 
nedsatt funksjonsevne, også lever i fattig
dom. GFPID arbeider med støtte fra 
NFU med å synliggjøre mennesker med 
utviklingshemning sin situasjon i Nepal. 
FO,s prosjekt bidrar også til å heve status 
og øke foreldrenes selvsikkerhet.
President i foreldregruppen i Lubhu, 
Yogesh Shrestha: «Etter at barna begynte 
på dagsenteret, ble de mer synlige i 

nærmiljøet. De fikk kontakt med naboene, 
snakket med dem på vei til senteret, og 
gjennom denne kontakten ble de andre 
beboerne mer interessert i arbeidet vi 
gjør på dagsenteret. Mange støtter oss, 
og tilbyr hjelp. 

«slå på ring..» barna og ungdommene i Dhading tar pause fra lese og skrive og koser seg ute

President i foreldregruppen i Lubhu, 
Yogesh Shrestha: «Etter at barna 

begynte på dagsenteret, ble de mer 
synlige i nærmiljøet. De fikk kontakt 

med naboene, snakket med dem på 
vei til senteret, og gjennom denne 
kontakten ble de andre beboerne 
mer interessert i arbeidet vi gjør 

på dagsenteret. Mange støtter oss, 
og tilbyr hjelp. 
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En kultursensitiv holdning
I dette solidaritetsarbeidet møter vi 
ofte situasjoner hvor flere av frihetene 
fagbevegelsen forsvarer, har vanskelige 
vilkår. 

I prosjektet må FO medlemmene 
anvende:
•  kulturell bevissthet – som handler om 

å se hver enkelt som et individ istedenfor 
en stereotyp. 

•  kulturell kunnskap – kunnskap om 
personer vi møter sin situasjon, sin 
kulturelle bakgrunn, opplevelser og 
situasjon. 

•  kulturell sensitivitet – være oppmerksom 
på egen holdning til personen, og på 
makt i relasjon.

I Nepal møter vi et langt mer lagdelt 
samfunn, med store forskjeller på fattig og 
rik. Selv om kastesystemet er avskaffet og 
forbudt, er det ennå skjulte forventninger 
til at nepalerne holder seg til de rettig
hetene og yrkene som hører til den kasten 
de er født inn i. 

13 prosent av Nepals befolkning, 
er kasteløse. De kasteløse behandles på 
samme måte som de undertrykte ble i 
apartheidsystemet i SørAfrika. De tre 
øverste kaster har i kraft av sin sosiale og 
økonomiske status adgang til statens 
midler, mens de laveste kastene, bønder og 
kasteløse må leve med sosial utestenging 
og økonomisk marginalisering. Landet har 
først nå innført en lovgiving som gjør ulike 

Danseøving hos Shila Tapa.

54 – DESEMBER  2014



former for diskriminering av kasteløse 
straffbart. (Guddu Kori)

FO ønsker å støtte mennesker slik at de 
selv kan forsvare og fremme sine interesser. 
Vi ønsker å bygge vårt samarbeide på 
likeverdige partnere, ikke veldedighet. 
Veldedighet gir giveren kontroll over 
mottakeren, mens solidaritet innebærer 
å respektere partnerens integritet og deres 
rett til å sette egne betingelser. 

Den vestlige verdens kulturelle verdi
dimensjoner kan kort oppsummeres som 
individualistisk, der hver enkelt er «sin 
egen lykkes smed», og har ansvar for 
seg selv og sin aller nærmeste familie. 
Personlige behov, selvrealisering, likhets
prinsipper, ego, uavhengighet, sekulære, 
moderne – er beskrivelser på verdier som 
settes høyt.

Kollektivistiske verdidimensjoner er mer 
fremtredende i Asia. Her regnes gruppens 
behov for viktigst, det er familien, slekten, 
kasten, religionen som er grunnlaget for 
hvor vellykket man kan bli. Verdiene kan 
beskrives som  gjensidig avhengighet, 
identitet ut fra gruppe/slekt, ikke skille seg 

ut, makt, ære og status, tradisjon, religion, 
kollektivisme. (Hofstede 2001).

I våre møter med nepalske samarbeids
partnere er et viktig å huske på at vestlige 
helseverdier speiler vestlig kulturelle 
dimensjoner: Tar du vare på deg selv, 
har riktig kosthold og holder deg i form, 
blir du fri for sykdommer og blir sunn 
og lykkelig. 

Nepal har en mer kollektivistisk 
innstilling til for eksempel funksjons
hemming: 

«Man må glemme» – Guds vilje styrer 
og ritualer beskytter. En må akseptere, 
forsone seg med at livet er forutbestemt 
«karma. Endring er ikke mulig, alt er styrt 
av ytre hendelser

Lokale ressurser
For mennesker med utviklingshemning 
i Nepal, er familien den aller viktigste 
ressursen. Rita Duwal og hennes familie 
kan stå som et eksempel på kampen for et 
bedre liv for mennesker med utviklings
hemning i Nepal: Rita Duwal ble født 
21. februar 1982 i Katmandu, Nepal. Hun 
har Down’s syndrom. Hun har en særlig 
begavelse i evnen til å danse. Hun fikk sin 
spesialundervisning ved Nirmal Bal Bikas 
KendraBaneshwar, Community Based 
Rehabilitation (CBR), OrganisationPatan 
and Suruje Sanstha_Baneshwor. I tillegg 
til sangundervisning har hun deltatt aktivt 
i forskjellig sport og danseprogrammer. 
Hun deltok i internasjonal special 
olympics, China i 1996.

I juli 2004, åpnet hun en mulighet for 
alle funksjonshemmede ved å gjennomføre 
et «sole dance programme». Nepalesiske 
kulturelle danser, klassiske danser og 

FO ønsker å støtte mennesker slik 
at de selv kan forsvare og fremme 
sine interesser. Vi ønsker å bygg 
 vårt samarbeide på likeverdige 

partnere, ikke veldedighet. 
Veldedighet gir giveren kontroll 

over mottakeren, mens solidaritet 
innebærer å respektere partnerens 

integritet og deres rett til å 
sette egne betingelser. 
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moderne danser ble presentert. En slik 
type program, av en utviklingshemmet 
danser ble gjennomført for første gang 
i Nepal, og sannsynligvis for første gang 
i sørAsia, ja kanskje i hele verden. Hoved
hensikten med programmet var å inspirere 
utviklingshemmede og deres foreldre til 
å tro at ved å gi utviklingshemmede 
muligheter, så kan de også trene seg opp 
slik som normalbefolkningen, og spille en 
viktig rolle i samfunnet, og at de ikke skal 
bli utnyttet av andre. (Oversatt og sitert fra 
omtale på DVD «sole dance programme» 
utgitt av familien)

Shila Tapa utdanner, veileder og 
styrker andre foreldre til barn med Down 
syndrom, til å oppdra sine barn til å bli 

selvstendige individer, og styrker 
foreldrene til å føle seg fri for skyld og 
skam, og til å fremme barnas interesser. 

Oppsummering
En helt fersk evaluering, (Shreshta 2014) 
antyder at FOs prosjekter har lykkes. 
Ca 50 % av de støttede tiltakene drives, 
og gir «vocational activities» til mennesker 
med utviklingshemming som de ikke 
hadde fått uten dette bidraget. 

De årlige «Workshops» samler foreldre
grupper fra hele landet, og bidrar til 
nettverksbygging og faglig utvikling. 
FO medlemmenes faglige bidrag er 
ønsket, og det kommer mange innspill 
til aktuelle tema.

Møte med styret i GFPID, november 2014.
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I våre møter, både i Nepal og i Trond
heim, med Shila, Praba, Sanita, Sita, Rita, 
Sunjay, Raju , Tikaram og alle andre av 
våre partnere føler vi solidaritet, vi kjenner 
oss igjen som mennesker med kjærlighet 
for våre barn, med ønsker og drømmer 
for en bedre fremtid for neste generasjon. 
Vi møter sterke enkeltpersoner som 
gjennom engasjement og frivillig innsats 
oppnår drømmer om et bedre tilbud til 
sine. Og vi føler at vårt engasjement er 
verdifullt og inspirerende for våre 
samarbeidspartnere.

Vi utfordres på våre egne verdier, på vår 
rasjonelle tankegang, våre tradisjonelle 
måter «å få ting gjort på». Vi tviler på om 
vi er på «rett vei», hva var det egentlig vi 
hadde avtalt? Hvorfor kan vi ikke følge 
programmet vi avtalte?

Et av FOs mål med arbeidet er å styrke 
FOmedlemmenes globale forståelse og 
internasjonale engasjement. Gjennom 
prosjektet tilføres ikke bare våre nepalske 
samarbeidspartnere kunnskap, også  
FOmedlemmene får kunnskap om ulike 
kulturer, og foreldresamarbeid.

 Å komme som «heldig, rik, nordmann» 
til Nepal for første gang, gir TV bildene et 
virkelig innhold. Verden blir påtrengende 
nær. Det blir nødvendig å engasjere seg. 
Du kan ikke lenger gjemme deg unna. •••

Referanser
Gry Mette D. Haugen, Marianne Hedlund og 

Christian Wendelborg: «Det går ikke an å bruke 
seg sjøl både på retta og vranga» Om 
helsebelastning, sårbarhet og forebygging i 
familier med barn med funksjonsnedsettelse. 
NTNU Samfunnsforskning Avdeling for 
mangfold og inkludering Januar 2012

Guddu Kori, Kapilbastu District, Nepal : (2013)
Caste based Discrimination. (Operasjon 
dagsverk)

Ghimire Prabha : Forelesning holdt på Camphill 
Rotvoll september 2014.

Hofstede, Geert: “Culture’s Consequences, 
Comparing Values, Behaviors, Institutions, and 
Organizations Across Nations” Thousand Oaks 
CA: Sage Publications, 2001

http://www.landsider.no/land/nepal/fakta/
bilaterale/#contentinfoanchor (lastet ned okt 
2014)

http://www.globalis.no/Land/Nepal/ (lastet ned 
okt 2014)

https://www.fo.no/getfile.php/01%20Om%20FO/
Hefter%20og%20publikasjoner/FO_Prinsipp_
hele_Lav.pdf ( Fo,s prinispp – program 2014)

Rai Sambhu(2008) A survey report on Vocational 
Activities for Intellectually Disabled in Nepal. 
The Norwegian union of social educators and 
social workers (FO) Trondheim.

Shreshta Era and Nilsson Annika: (2010) 
Evaluation of Norwegian support to promote 
the rights of persons with disabilities. Field Visit 
report Nepal. Nordic Consulting Group, Fr 
Nansenspl 4, 0160 Oslo. 

Soma Rune, Meisingset Liv, Punde Helga: (2009) 
Pilot project – Strenghtening participation in 
society of intellectually disabled persons in the 
Lalitpur district, Kathmandu valley, Nepal.

LKF 2007:«Levekårsundersøkelsen blant personer 
med nedsatt funksjonsevne» 

 Wendeborg, C., og Tøssebro, J. (2010)Helsestatus 
til foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne. 
Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS.

World health organization (2011): WORLD 
REPORT ON DISABILITY

 DESEMBER  2014  – 57  



Arbeid på  
et barnehjem  
i Romania
Tekst og foto: Andra Spatariu
Oversettelse fra engelsk: Nora Ford

Hver gang en av våre ansatte kommer 
på jobb føler de stor arbeidsglede. Jeg ser 
hvordan hvert øyeblikk i løpet av vakten 
er dedikert til alle barna som trenger dem 
så sårt.

Disse barna burde ikke bli overlatt til seg 
selv uten tilsyn, ikke en gang en liten stund.
Men hvorfor er jeg lykkeligere nå enn jeg 
har vært på lenge?
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Det er mange sjebner i denne verden. 
Så mange! Millioner av sultne barn lider. 
Jeg jobber i et miljø hvor mødre forlater 
sine barn på sykehuset fordi de har en 
utviklingshemming. Det er så mye 
mishandling og vold. Dette er ikke en 
enkel verden å bo i.

Situasjonen i Romania byr på utford
ringer. Når det handler om barn med 
funksjonshemminger jobber det offentlige 
fremdeles med å få lagt ned barne
hjemmene, og med det å lage alternative 
omsorgsformer som har likheter med 
et familieliv. Tradisjonelle institusjoner 
med stor kapasitet (mellom 100 og 
400 beboere) ble restrukturert i et forsøk 
på å redusere kapasiteten. De ble bygget 

om for å gi mer plass til hvert barn i et 
miljø som kunne ligne mer på livet i en 
familie. Under denne prosessen ble det 
klart at denne fremgangsmåten ikke var 
tilfredsstillende nok med tanke på å 
reintegrere disse barna i lokalmiljøet, og 
en prosess for å legge ned institusjonene 
helt ble igangsatt.

Det å avskaffe de store tradisjonelle 
institusjonene påvirker også den delen av 
barnevernet som omhandler barn med 

En stor andel ulike institusjoner 
og spesialskoler som før var vanlige 

måtte forandre seg.

Lekestund.
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funksjonshemminger. En stor andel ulike 
institusjoner og spesialskoler som før var 
vanlig måtte forandre seg. De ble enten 
til dagsentre og rehabiliteringssentre, 
en del plasser forsvant inn i fosterhjems
systemet enten ved plassering i mindre 
boenheter eller i familier.

Det er likevel fremdeles mange store 
barnehjem som går langt utover grunn
leggende pleie og omsorg for å kunne 
gi barna det de faktisk har behov for. 
Til tross for dette kommer de til kort på 
flere områder. Utover pleie, omsorg og 
terapi trenger barna å delta i lokalsam
funnet og i de beslutningene som angår 
dem. Informasjon til barnas foreldre er et 

annet viktig punkt som det i Romania er 
store mangler rundt.

Jeg jobber på «Saint Andrew» som er 
et offentlig barnehjem i Iasi, i regionen 
Moldova, nordøst i landet vårt. Barne
hjemmet er det eneste som ligger under 
Child Protective Services og er hjemmet til 
over 80 barn, selv om det opprinnelig ble 
bygd for å huse 50. Disse 80 barna har 
blitt forlatt eller tatt fra sine foreldre og 

Mangelen på ansatte er nå prekær, 
og bare dette året har 7 ansatte 

gått av med pensjon.

Tar en liten lur.
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familier på grunn av omsorgssvikt eller 
vold i hjemmet. De kommer hit hvor det 
allerede er 30 barn mer enn hva den 
opprinnelige kapasiteten tilsier. Mangelen 
på ansatte er nå prekær, og bare dette året 
har 7 ansatte gått av med pensjon. Og i 
stedet for å ha 51 ansatte for å jobbe med 
barna har vi nå 30. De som jobber hardt 
rundt disse barna er blant annet en 
sykepleier, sosialarbeider, spesialpedagog, 
logoped, renholder og barnehjemmets 
direktør.

«Saint Andrew» er et hjem for barn med 
utviklingshemminger med autisme, med 
Down syndrom, andre fødselsskader og 
noen med store hjerteproblemer. Her er det 
flere barn som ikke har kontroll over sin 
egen kropp og lett kan skade seg.

Barnehjemmet har et ønske om å 
beskytte disse barna, og om å få dem til å 
mestre. Dette gjennom å stimulere til 
utvikling ved rådgivning, emosjonell 
støtte, ulike former for utdanning og skole, 
opplæring i dagliglivets aktiviteter og 

Aktivitetsrommet.
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forberedelse til å møte samfunnet og for 
eventuelt å bo i en familie. Ansatte ved 
senteret deltar i alle aktiviteter med barna 
for å kunne oppnå det vi ønsker.

Jeg har brukt mye tid med syke og 
pesende spedbarn med oksygenmaske 
festet rundt hodet. Jeg har holdt rundt 
barn jeg var redd for skulle dø fra meg. 
Kroppene deres var små og skjøre. Jeg har 
sett barn som har manglet armer og ben. 
Likevel har de vært fulle av livsglede.

Men hvordan er det mulig at hjertet 
mitt nærmest brister av kjærlighet? Det jeg 
ser, og får oppleve, er hvordan alle ansatte 
ved barnehjemmet er villige til å gi all sin 
tid, tålmodighet og energi for å gjøre disse 
barnas liv bedre. Ansattes innsats for disse 

barna blir belønnet med utvikling, smil 
og takknemlighet.

«Saint Andrew» er vårt eneste barne
hjem i Iasi for barn med store helseut
fordringer. Forholdene er tøffe. Det 
er ingen enkel jobb å arbeide med barn 
som har behov for døgnhjelp.

«Saint Andrews» har de fleste av barna 

Det jeg ser, og får oppleve,
er hvordan alle ansatte ved 

barnehjemmet er villige til å gi
all sin tid, tålmodighet og energi

for å gjøre disse barnas
liv bedre.

Må vente litt på mat…
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med store medisinske problemer boende 
hos seg. Hvert barn har en egen og unik 
historie, og de har et stort hjelpebehov. 
De ansattes innsats for å kompensere for 
den manglende familien er stor, men også 
overveldende. Underbemanningen og de 
økonomiske rammene fører til at det blir 
for mange barn per ansatt. De minste 
barna vet ikke hvordan det bør være, men 
de vet at de har behov for mennesker som 
er glade i dem og som kan beskytte dem 
og være oppmerksomme på deres behov.

Jeg er pedagog og stillingen min inne
bærer en lang rekke krav og forventninger. 
Hver dag planlegger og utfører jeg flere 
ulike aktiviteter for å utvikle og styrke 
barnas ulike evner. Jeg jobber med et 
tverrfaglig team og sammen utvikler vi 
ulike aktiviteter som omhandler terapi, 
rådgivning, rehabilitering og støtte for 
barn med utviklingshemming. Vi ønsker 

at disse aktivitetene skal føre til inte
grering. Vi har også jevnlige møter med 
ulike spesialister, psykologer, logopeder 
og barneterapeuter for å analysere, få 
tilbakemelding og videreutvikle våre 
metoder.

Barn med utviklingshemming kan 
ha sin egen måte å kommunisere på. 
Få mennesker forstår hvor mye tålmodig
het og utholdenhet du må ha for å få 
synlige resultater i det arbeidet vi gjør. 
Derfor drar vi også på turer hvor vi 
besøker museum, dyrehage og arrangerer 
ulike sosiale sammenkomster i nærmiljøet.

Siden de ikke blir betalt nok i kroner 
og øre er det så utrolig godt å se at tiden 
sammen med barna gir dem så mye. Det er 
tilfredsstillelse også i å vite at barna slipper 
å være alene.

Alle barna har fylt mitt hjerte med 
omsorg og glede. De har tatt bort mørket 
som gjorde min verden vanskelig. De har 
gjort meg klar over at det kreves mye i 
arbeidet med barn med utviklings
hemming, men at det jeg får tilbake er 
så mye større! •••

Hvert barn har en egen 
og unik historie, og de har et 

stort hjelpebehov.
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Om å ikke 
slå barn
Tekst og foto: 
Marie Hellen og Lilly Marie Sætre Liadal

Vi er to vernepleiere som valgte å ta siste 
praksis av utdanningen vår i sør. Dette var 
en måte å få nye, spennende og annerledes 
utfordringer på og få se hvordan helsevesenet 
fungerte i et land så ulikt vårt eget. Møtet med 
senteret ble ikke i nærheten av det vi hadde sett 
for oss. Vi følte oss ofte hjelpeløse i situasjoner 
der lærerne brukte pinner eller kjepper til 
å holde og slå barna med. Vi hadde problemer 
med å akseptere det som skjedde. 
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Mot en ny erfaring
Vi ble utplassert på et dagsenter for barn 
og unge med ulike funksjonsnedsettelser 
og psykiske problemer. Vi skulle jobbe som 
studenter på senteret i tre måneder og delta 
på dagsenteret, i fysioterapiavdelingen og 
dra på hjemmebesøk. 

Mye av kunnskapen og våre tidligere 
erfaringer kunne ikke brukes her. Det var 
mange tøffe og ukjente situasjoner. Mange 
av barna var foreldreløse og hadde blitt 
forlatt av familien i ung alder. Forholdene 
på senteret var nok ofte bedre enn det som 
tidligere hadde vært hjemmet deres. Men 
også her på senteret hadde de lite og ofte 

ødelagte klær, nesten ingen leker og et 
magert kosthold. Heldigvis var det mulig 
for oss å bidra noe i forhold til disse basale 
behovene. 

En annerledes hverdag 
Barna som bodde på senteret hadde ulike 
funksjonsnedsettelser som Cerebral Parese, 
Downs syndrom og psykiske problemer. 
Den første måneden brukte vi en del tid på 
å observere og tilpasse oss den for oss 
ukjente kulturen. Noen av lærerne var 
dyktige i sin undervisning og hadde mange 
gode tanker og ideer som ble brukt i 
klasserommet. De brukte for eksempel 

Et fint leketøy med enkle midler. Foto: Peter Magnus.
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mye sang, musikk og dans, der alle barna 
ble involvert. En av lærerne var utrolig 
flink til tegnespråk og tegn – til – tale og 
hadde undervisninger til barna som hadde 
nedsatt hørsel. En del av barna ble også 
tatt ut av dagsenteret og gitt 
engelskundervisning. 

Men vi observerte også mange 
situasjoner der de ansatte brukte fysisk 
straff mot de minste barna. Ofte ble barna 
slått når de var urolige eller kranglet med 

hverandre, andre ganger fikk de små 
«klaps» på rumpa når de skulle inn om 
kvelden. 

Vi observerte også at når det oppsto 
konflikter eller problemer barna imellom, 
løste barna det ofte med å slå. Dette kunne 
skje under måltid, i lek, på dagsenteret og 
før leggetid. De yngste og svakeste barna 
som for eksempel hadde cerebral parese var 
spesielt utsatt. De hadde lite å stille opp 
med mot de større barna og fikk stadig nye 
sår og skader. 

Populært besøk og samtale på fingerspråk. Foto: Peter Magnus.

Noen av lærerne var dyktige
i sin undervisning og hadde mange
gode tanker og ideer som ble brukt 

i klasserommet. De brukte for 
eksempel mye sang, musikk og dans, 

der alle barna ble involvert.

Men vi observerte også
mange situasjoner der de

ansatte brukte fysisk straff
mot de minste barna.
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De voksne reagerte forskjellig på 
hvordan barna behandlet hverandre. Noen 
ganger ble barna som slo, fysisk straffet av 
en voksen, andre ganger ble de ignorert. 
Det virket på oss som en ond sirkel der de 
voksne slo barna og barna slo de som var 
mindre enn seg. 

Vi følte ofte vi burde gripe inn og stoppe 
lærerne, samtidig som vi visste at det ikke 
ville løse noe. Fysisk straff var en akseptert 
måte å disiplinere barna på her på senteret. 
Vi mener fysisk straff er farlig for barn, og 
kan forårsake større og mindre somatiske 
skader (Neumayer, Meyer & Sveaass, 
2008). Ulike studier har vist at barn som 
opplever fysisk straff kan utvikle en 
voldelig atferd og psykiske problemer 
senere i livet. Fysisk straff mot barn er 
et alvorlig globalt problem, men er en 

akseptert handling i mange land i verden 
(Krug et. al., 2002)

Etter episoder der barn var blitt slått 
prøvde vi heller å trøste dem og gi dem 
trygghet. Det å gi trøst var noe vi ikke 
så lærerne gjorde, og iblant fikk vi noen 
undrende blikk fra lærerne når vi klemte 
og trøstet barn som gråt. Vi var ofte 
frustrerte og følte sinne overfor de ansatte. 

De er mange barn i klasserommet på forskjellig alderstrinn og med forskjellige behov. 

Vi var ofte frustrerte og følte
sinne overfor de ansatte. Det virket 
som om de ansatte mente straff var

en god måte å få barna til å respektere 
voksne på. Vi opplevde derimot at
barna følte smerte, ydmykelse og 

redsel ovenfor de voksne. 
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Det virket som om de ansatte mente straff 
var en god måte å få barna til å respektere 
voksne på. Vi opplevde derimot at barna 
følte smerte, ydmykelse og redsel ovenfor 
de voksne. 

Å ta tak – hva gjør vi
Vi mener at barn, uansett om de har en 
diagnose eller ikke, trenger å bli møtt med 
tiltro og tillit for å utvikle selvtillit og 
pågangsmot (Befring, 2007).Vi hadde et 
sterkt ønske om at barna skulle få en bedre 
og tryggere hverdag, slik at de kunne 
utvikle seg og føle seg verdig. Så langt vi 

oppfattet, drøftet ingen av de ansatte 
bruken av fysisk straff. Vi var veldig 
nervøse for å ta opp et tema som virket 
så tabu, men samtidig var situasjonen så 
alvorlig at vi ikke kunne la det ligge. 
Ett sted måtte vi begynne!

Vi snakket mye sammen om hvordan 

Ut på tur og aldri…

det beste ville være å samle alle
til et møte der vi tok opp temaet fysisk 

straff, og der vi kunne reflektere og 
diskutere sammen.
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vi skulle legge frem dette for lærerne. 
Refleksjon og det å være kritisk til egen 
og andres praksis er en viktig kilde til 
læring og endring. Vi ville ikke fremstå 
som bedrevitere, men ønsket å få til en 
jevnbyrdig dialog. Vi følte derfor at det 
ville bli galt å holde en forelesning der vi 
stod fram som «eksperter». Vi resonnerte 
oss frem til at det beste ville være å samle 
alle til et møte der vi tok opp temaet fysisk 
straff, og der vi kunne reflektere og 
diskutere sammen. Vi skulle prøve å være 
nøytrale, være lyttende og ydmyke, og 
håpe at lærerne selv ville komme frem til 
at deres egen adferd hadde innvirkning 
på barna. 

Vi forberedte oss godt ved å lese ulike 
artikler om kulturforskjeller og bruk av 
fysisk straff. Vi tok utgangspunkt i 
Banduras teori om observasjonslæring 
(Bandura, Ross & Ross, 1963) som viser 
hvordan barn imiterer andres atferd. 
I tillegg skrev vi en liste med alternativer 
til fysisk straff. Vi visste at det ville bli 
vanskelig å overbevise lærerne om å slutte 
å straffe barna fysisk, men vi ville så gjerne 
høre deres tanker og refleksjoner rundt 
dette. 

Å møte de voksne
Det var tilsammen 16 voksne på møtet, 
rundt halvparten var lærere, noen 

Studenter i sør: tre måneder går så alt for fort…
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studenter fra andre steder i landet, og 
resten var andre ansatte ved senteret. 
Vi startet med å fortelle om våre 
observasjoner av at barna slo hverandre. 
Deretter spurte vi om noen av de ansatte 
hadde noen tanker rundt dette. Vi fikk 
mange svar. Noen mente at barna oppførte 
seg slik fordi de hadde en funksjons
hemning, andre mente grunnen til 
atferden var at de kom fra familier med 
mye vold. En lærer foreslo at vi kunne 
løse problemet ved å ta med barna til 
kirken og gjennom religion lære dem at 
det å slå hverandre er galt. Ingen nevnte 
at deres egen atferd kunne ha innvirkning 
på barna. Fokuset til lærerne var på 
hvordan vi kunne forandre barna. 
Vi tolket svarene deres slik at det virket 
som om de tenkte at funksjonshemningen 
var hovedårsaken til barnas atferd. 

Vi fortalte litt om Banduras teori og om 
hvordan barn imiterer andre sin atferd. 
Deretter spurte vi om noen trodde at barna 
slo hverandre fordi de hadde observert 
denne atferden fra andre barn eller voksne. 
Alle var veldig stille og det ble en 
ukomfortabel situasjon. En av lærerne sa 
at hun ikke syntes det var greit å slå barna, 
men at en kunne true dem med en kjepp. 
Deretter dreide hun samtalen over på et 
helt annet tema. Bare to av lærerne snakket 
mens resten var tause. Etterhvert følte vi at 
møtet mistet tråden på tema, og vi 

avsluttet samtalen. Vi delte ut listen 
med alternativer til fysisk straff og snakket 
litt om noen av punktene. En av lærerne 
virket positiv til noen av alternativene. 
Vi avsluttet og takket for oppmøtet.

Et mislykket initiativ?
Etter møtet satt vi igjen med en følelse av 
at vi hadde mislykkes. Hver gang vi prøvde 
å ta opp problemstillingen rundt fysisk 
straff ble samtalen dreid over på noe annet. 
Ansvaret ble lagt på barna og det ble ingen 
diskusjoner eller refleksjoner slik som vi 
hadde håpet på. Vi innså at det å slå barn 
kanskje var en naturlig reaksjon, og ikke 
noe å reflektere rundt i dette miljøet. 
Men vi opplevde samtidig at det synes 
å være et ømt tema for de voksne. Vi spurte 
oss selv hva vi kunne gjøre for å minske 
slåingen på senteret? 

Etter nesten tre måneder på senteret 
hadde vi fått mer kunnskap og noe større 
forståelse for kulturen. Vi hadde fått gode 
relasjoner med barna, lærerne og de andre 
ansatte, og var blitt godt vant med den nye 
hverdagen. Vi trivdes mye bedre i den lille 
landsbyen tross alle utfordringene. Fortsatt 
var fysisk straff et stort problem. 

Vi prøver igjen
Vi hadde ikke særlig lyst til å ha et nytt 
møte, fordi det forrige ikke gikk så bra 
som vi hadde håpet på. Likevel følte vi 
et ansvar for å gjøre noe for disse 
fantastiske barna vi var blitt så glade i. 
Vi bestemte oss for å gjøre et nytt forsøk, 
der vi ville snakke med lærerne om bruken 
av fysisk straff.

Denne gangen hadde vi en ny strategi. 
Vi hadde på forhånd skrevet ned spørsmål 

En av lærerne sa at hun ikke syntes
det var greit å slå barna, men at
en kunne true dem med en kjepp. 

Deretter dreide hun samtalen over
på et helt annet tema.
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på swahili til lærerne som de skulle svare 
på hver for seg. Svarene var anonyme og 
vi håpet at det ville bli lettere å snakke 
om temaet etter å ha skrevet litt om det på 
egenhånd. Denne gangen var det bare fire 
lærere som møtte opp. Vi ba dem svare på 
spørsmålene de hadde fått utdelt. Etter at 
alle hadde skrevet svar samlet vi dem inn 
og spurte om noen hadde tanker rundt det 
å bruke fysisk straff. Denne gangen ble det 
mye mer diskusjoner og refleksjoner enn 
sist. En lærer sa han ikke synes fysisk straff 
var bra. En annen sa at det var mindre 
bruk av fysisk straff nå enn for 10 år siden. 

Vi fortalte litt om at det tidligere ble 
brukt fysisk straff overfor barn i Norge, og 
at det fortsatt skjedde, men at det fra 1987 
har vært forbudt. Andre metoder har blitt 
fremmet i oppdragelse av barn. Lærerne 
fortalte oss litt om landets historie, og at 
de syntes politiet og staten ikke gjorde noe 
for å redusere bruken av fysisk straff, og at 
det derfor fortsatt eksisterte. Selv om 
lovene hadde blitt strengere gjorde politiet 
ingenting med det. De fortalte at noen av 
barna kunne de slå i mange år uten at de 
lærte noe av det, og da følte de at det ikke 
var noe poeng i å bruke fysisk straff. 
En lærer sa også at hun likte tanken på 
å premiere barn som viste god atferd, 
noe vi hadde snakket om på forrige møte. 
Vi satt en stund og delte tanker og 
refleksjoner og avrundet møtet til slutt. 

Mot en ny forståelse?
Da vi gikk fra dette møtet følte vi en liten 
seiersrus. Møtet hadde blitt mye mer 
positivt enn vi hadde trodd. Vi følte vi 
hadde blitt hørt og at noen av lærerne 
kanskje var på vei mot en ny forståelse. 
Alle lærerne var med i diskusjonen og det 
var en mye lettere stemning. Grunnen til 
dette kan være at det var færre til stede 
eller at noen likevel hadde fått litt utbytte 
av det forrige møtet vi hadde hatt. Det var 
godt å høre om deres tanker rundt bruk av 
fysisk straff, og at noen syntes det ikke var 
bra. Etter møtet leste vi gjennom svarene 
de hadde skrevet ned. De beskrev hvordan 

de selv hadde opplevd å bli fysisk straffet 
på barneskolen. De fortalte at de følte 
smerte, at de var ukomfortable og redde, 
og at det var vanskelig å lære noe når de 
ble slått. På spørsmål om de hadde noen 
alternativer til det å bruke fysisk straff 
svarte de blant annet at en kunne snakke 
med barna, gi dem en advarsel eller 
belønne barn som viser god atferd. 

Oppsummering
Fysisk straff ble sett på som vanlig disiplin 
på vårt praksissted. Dette var for oss 
vanskelig å akseptere. Svarene vi fikk av 
lærerne etter det andre møtet viste at fysisk 
straff var noe alle hadde opplevd i sin egen 
barndom. Det kunne virke som om det 
aldri ble satt spørsmålstegn ved om det 
fantes bedre alternativer. Vi var ofte 
frustrerte og følte sinne mot lærerne. 

Vi fortalte litt om at det tidligere ble 
brukt fysisk straff overfor barn i 

Norge,og at det fortsatt skjedde, men 
at det fra 1987 har vært forbudt.

Det var godt å høre om deres tanker 
rundt bruk av fysisk straff, og at noen 

syntes det ikke var bra.

 DESEMBER  2014  – 71  



Samtidig så vi at lærerne i mange 
situasjoner viste dyktighet og omsorg 
ovenfor barna. Vi forsto at lærerne ville 
barnas beste. 

Det er veldig lett, men kanskje uriktig, 
å sammenligne vår vestlige kultur med 
en annen kultur. Det er viktig å ha et 
åpent sinn og anerkjenne at en har ulik 
bakgrunn, livsstil og tankesett. Men når 
det gjelder å slå barn, så er vi ikke villig 
til å akseptere det, selv om vi oppholder oss 
i en annen kultur. Men vi må samtidig 
respektere kulturen vi befinner oss i, og 
være villige til forhandlinger og unngå 
fordømmelser. Kulturer er i endring. 
Det er ikke lenge siden slag mot barn 
både var lovlig og mer vanlig i Norge,

Vi tror at mer kunnskap og større 
åpenhet er viktige steg mot å redusere 
bruken av fysisk straff mot barn. Endring 
tar tid, og vi hadde ingen forventninger 
om å endre tankesettet til de ansatte på 
praksisplassen vår. Vi følte likevel at det ble 
en større åpenhet rundt temaet fysisk straff 
etter de to møtene våre. Vi håper at vi har 
fått vist at det er mulig å få til små 
endringer og at det nytter å prøve. •••
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Det er veldig lett, men kanskje uriktig, 
å sammenligne vår vestlige kultur med 

en annen kultur. Det er viktig å ha et 
åpent sinn og anerkjenne at en har ulik 

bakgrunn, livsstil og tankesett.

Vi tror at mer kunnskap og større 
åpenhet er viktige steg mot å redusere 

bruken av fysisk straff mot barn. 
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Å lære av 
hverandre  
Ergoterapeutstudenter  
i praksis i Nepal
Tekst: Vera Jenssen Balteskard, 
Hans Thore Djupvik og Camilla Holmøy, 
ergoterapeuter

Ergoterapifaget er utviklet i og preget av 
vestlig kultur og vestlig tenkemåte. Under 
oppholdet i Nepal, var det derfor viktig å 
bidra med fagkunnskapen vår på en 
respektfull måte. For å lykkes, var det 
avgjørende å være ydmyk og åpen i møte 
med menneskene i Nepal.
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I januar 2014 reiste vi seks spente studenter 
til Kathmandu for å ha praksis ved dag
sentre for psykisk utviklingshemmede. 
Til tross for en god del forberedelser før 
avreisen, lurte vi på hvilke utfordringer vi 
egentlig ville møte i Nepal.  Vi skulle ikke 
bare reise til et nytt land og en ukjent 
kultur, men vi skulle arbeide og bruke 
kunnskapen vår i et land med  begrensede 
faglige og økonomiske ressurser. 

Før vi reiste gjorde vi en rekke for
beredel ser på skolen. Vi leste litteratur om 
Nepal, med fokus på religion, kultur, 
historie, skole, helse og politikk. På skolen 
drøftet vi det vi hadde lest og forberedte 
forskjellige leker og aktiviteter vi kunne 
gjøre sammen med de nepalske barna. 
Vi fikk også muligheten til å snakke med 
studenter som hadde vært i Nepal tidligere, 
som delte sine erfaringer med oss. 
Kunnskapen vi opparbeidet oss viste 
seg å bli nyttig under praksisen. Vi ønsket 
å tilpasse vår adferd og vise hensyn til 
gjeldende normer og verdier i Nepal.  

Mange mennesker i Nepal hadde 
begrensede engelskkunnskaper, og mye 
av kommunikasjonen foregikk ved hjelp 
av gester og kroppsspråk. Vi ble etter hvert 
svært bevisste på kroppsspråk og hvordan 
vi uttrykte oss. 

Vi opplevde også at kulturforskjeller 
skapte utfordringer.  Holdninger og 
normer som for oss er selvfølgelige, er 
ikke nødvendigvis gjeldende i Nepal. 
Vi måtte stadig reflektere over egne verdier 
fordi vårt tankesett ikke uten videre kunne 
overføres til en annen kultur. Vi diskuterte 
stadig bakgrunnen for våre egne tanker og 
verdier, med den hensikt å kunne opptre 
med respekt i en ukjent kultur.

Et eksempel på vestlige verdier som 
preger oss, er idealet om individualisme 
og selvstendighet. De fleste kartleggings
metoder og redskaper i ergoterapi er 
basert på å finne ut hva som er viktige 
og meningsfulle aktiviteter for den enkelte. 
I Nepal opplevde vi at dette ikke passet 
inn fordi hensyn til fellesskapet er 

Vanlig skoledag. Foto: Mari Bergan

Vi måtte stadig reflektere
over egne verdier fordi vårt

tankesett ikke uten videre kunne 
overføres til en annen kultur.

Å bidra til felleskapet er
høyt verdsatt, og det som var
viktig for den enkelte var ofte

å kunne bidra til familiens
eller lokalsamfunnets beste.
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viktigere her enn i Norge. Å bidra til 
felleskapet er høyt verdsatt, og det som 
var viktig for den enkelte var ofte å kunne 
bidra til familiens eller lokalsamfunnets 
beste.  

Til tross for at vi hadde lært om det 
nepalske samfunnet og religion på for
hånd, opplevde vi flere ganger problemer 
med å akseptere forhold i denne kulturen. 
Det gjaldt blant annet synet på funksjons
hemming. 

Funksjonshemming i Nepal
Vi opplevde at mennesker med ulike 
former for funksjonsnedsettelser som 
bor i Nepal har færre rettigheter enn 
funksjons friske mennesker. De ble ofte 

neglisjert og oversett i samfunnet. Vi ble 
fortalt at myndighetene har et lovverk som 
skal sikre rettighetene til personer med 
funksjonsnedsettelser, problemet er at det 
ikke håndheves. Det har skjedd en gradvis 
forbedring de siste årene, men vi erfarte at 
det i Nepal fortsatt blir ansett som en stor 
skam og en straff fra «gud» å få et barn 
med funksjonsnedsettelser. I Nepal er 
hinduismen den rådende religionen. 
Rundt 80 prosent av befolkningen er 
hinduister.  I følge hinduistisk tro, vil det 
å få et barn med funksjonshemming være 
en straff for synder man har begått i 
tidligere liv.  Mange av barna, spesielt i 
lavlandet og på landsbygda, blir gjemt 
bort og holdt skjult fra omverdenen. 

Morgenstund på dagsenter. Foto: Camilla Holmøy
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En kombinasjon av at skolen ikke er 
tilpasset barnas behov og skammen 
knyttet til at disse barna skal vises i 
offentligheten, gjør at mange foreldre 
vegrer seg for å sende barna på skolen. 

Flere ganger opplevde vi på nært hold, 
hvordan folk reagerte når vi tok med oss 
barna ut i offentligheten. De kastet lange 
blikk, uten forsøk på å skjule hverken 
frykt, skam eller avsky. Folk stilte seg 
rundt oss og pekte, og virket nysgjerrig 
på hvorfor vi var sammen med barn med 
funksjonsnedsettelser. 

Å jobbe med psykisk 
utviklingshemming i Nepal
Vi arbeidet ved fire ulike dagsenter i og 
rundt Kathmandu. Der møtte vi foreldre 

og lærere som brukte mye av sin tid til 
å kjempe for funksjonshemmedes 
rettigheter. Vi opplevde at det ofte er de 
mest ressurssterke menneskene, som 
kjemper «de svakes rett».  En av dem er 
Shila Thapa. Shila er leder for Down 
Syndrome Society i Nepal og driver 
dagsenter for psykisk utviklingshemmede 
i hjemmet sitt i Kathmandu. I tillegg 
arbeider hun aktivt for å sikre funksjons
hemmedes rettigheter. Hun har lenge vært 
interessert i vestlig tankegang og medisin, 
og ønsket at vi skulle dele vår kunnskap.

Vi oppdaget likevel at selv om hun 
ønsket å bruke vår faglige kompetanse og 
forslag ved dagsentrene, var det ikke like 
enkelt å gjennomføre i praksis. Som nevnt 
er det utfordrende å arbeide etter våre 

To gutter på skolevei. Foto: Camilla Holmøy
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individrettede behandlingsmodeller i et 
land hvor felleskapets mål er viktigere enn 
individuelle ønsker og behov. I Nepal er 
det viktigste hva man foretar seg som 
gruppe og ikke som enkeltindivid. Vi 
valgte derfor å iverksette tiltak som baserte 
seg på gruppen som en helhet, i tillegg til 
individuelle tiltak med fokus på enkelt
individer. 

Vi forsøkte blant annet å skape en bedre 
struktur og forutsigbarhet i hverdagen for 
barna på dagsentrene, ved å utforme en 
timeplan der barna tok del i å presentere 
dagens aktiviteter.

Vi ønsket også at barna skulle bli mer 
selvstendige under måltidene, og formidlet 
til personalet at god tid og tålmodighet 
kunne være nøkkelen for å oppnå det. 
Dette viste seg likevel å være utfordrende 
fordi de ansatte ikke hadde fokus på 
selvstendighet, men på at barna fikk i 
seg nok mat, gjerne så mye som mulig 
i løpet av lunsjen. Vi spekulerte på om 
dette kunne være fordi noen av barna ikke 
hadde tilstrekkelig tilgang til mat hjemme. 
Flere av de store barna ble matet, selv om 
de hadde gode forutsetninger for å klare 
å spise selv. Vi forsøkte å forklare betyd
ningen av å styrke enkeltmennesket og 
finne dets ressurser, men innså fort at 
begreper som for eksempel empower-
ment  passer bedre i en vestlig kultur.

Workshop
På slutten av oppholdet arrangerte vi en 
workshop hvor vi inviterte ansatte fra alle 
dagsentrene i Kathmandu, foreldre og 
de barna som var store nok til å forstå. 
Temaet for workshopen var ergoterapi, og 
hvordan vi kunne bidra til barnas mestring 
av hverdagsaktiviteter. Gjennom to 
måneder i Nepal hadde vi reflektert mye 
over grunnsteinene i faget vårt, og vi 
ønsket å presentere det så forståelig som 
mulig. Under workshopen la vi frem 
grunn leggende teori om ergoterapi, i 
tillegg til praktiske oppgaver hvor 
deltakerne fikk komme med egne tanker. 
Dette var lære rikt for oss, fordi vi hadde 
erfart at vi på grunn av ulik bakgrunn og 
kultur, ofte vektla og fokuserte på ulike 
forhold i arbeidet med barn.

Refleksjon og utveksling av erfaringer 
la grunnlaget for en felles forståelse, til 
tross for ulikhetene. Vi fikk muligheten til 
å ta del i deres tankesett og oppfatning av 
hva de anser som viktig i sitt arbeid. 
Sammen diskuterte vi ulike problematiske 
situasjoner som kunne oppstå, 
årsakssammenhenger og mulige løsninger. 
Ved å ta utgangspunkt i en felles forståelse 
kunne vi bidra med vår fagkunnskap på 
en måte som passet inn i deres sammen
heng. Hovedfokuset under workshopen 
var hvordan man i arbeidet på dagsentrene 
kunne påvirke barnas muligheter for 
aktivitet og deltakelse. Vi snakket blant 
annet om hvordan miljøfaktorer spiller inn 
på barnas adferd og læring. Struktur og 
forutsigbarhet ble diskutert sammen med 
betydningen av å ha en forståelig timeplan 
på dagsentrene. Videre ble viktigheten 
av tydelig kommunikasjon og positive 

Vi forsøkte å forklare betydningen
av å styrke enkeltmennesket

og finne dets ressurser, men innså
fort at begreper som for eksempel 

empowerment  passer bedre
i en vestlig kultur.
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tilbakemeldinger tatt opp. Sammen med 
Shila presenterte vi hvordan bildekort med 
enkle illustrasjoner kan gjøre aktiviteter 
mer forståelig for noen av barna. Gjennom 
rollespill demonstrerte vi hvordan en 
aktivitet kan forenkles slik at barnet 
mestrer det. Samtidig forsøkte vi å få frem 
at man kan hjelpe i form av veiledning og 
guiding, isteden for å gjøre det for dem. 

En av våre viktigste erfaringer fra 
workshopen var at kunnskap og innspill 
fra de som arbeider på dagsentrene i Nepal 
var essensielt for at vi kunne bidra med vår 
kunnskap i en kultur som var så fremmed 
for oss. 

Vi er svært takknemlige for at vi fikk 
ta del i hverdagen til nepaleserne på 
dagsentrene. Alle vi møtte i Nepal var åpne 
og gjestfrie på alle måter. Nepaleserne 
lærte oss mer enn vi hadde forestilt oss, 
ikke minst at det er mulig å finne en felles 

forståelsesramme selv om man er fra ulike 
kulturer. Gjensidig læring var svært viktig 
under hele oppholdet. I tillegg har vi 
gjennom samarbeidet lært mye om oss selv, 
vårt fag og vår egen kultur. Vi har fått 
erfart at det finnes en rekke utfordringer 
med å benytte et fag basert på vestlig 
kultur i Nepal, men at vi ved hjelp av 
åpenhet og respekt, og et felles ønske om 
barnas beste, sammen kan finne frem til 
gode løsninger og videre utvikling; både 
på individ og samfunnsnivå. •••

Workshop i ergoterapi. Foto: Camilla Holmøy.

Nepaleserne lærte oss mer
enn vi hadde forestilt oss, ikke minst

at det er mulig å finne en felles 
forståelsesramme selv om man

er fra ulike kulturer.
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Mellom 
fortvilelse  
og håp
Tekst og foto: Hans Kristian Mandal,  
lege i spesialisering i psykiatri

Sterke bilder har festet seg på netthinnen  
etter møter med barn med funksjonshemming 
og deres foreldre på landsbygda i Nepal. 
Hjelpen de får er minimal og stigmaet stort. 
Håpet er å forske mer og kunne utvikle hjelp 
som kan være av betydning.
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Jeepen snor seg oppover fjellsidene, forbi 
rismarker i terrasser og idylliske landsbyer. 
Jeg nyter den dramatiske utsikten med trange 
daler og Himalayafjellene i bakgrunnen. 
Veien blir brattere og brattere og farligere og 
farligere, det er stupbratt ned, og veien er bygd 
opp av løsmasser, med preg av hyppige ras. Til 
slutt er det ikke lenger noen vei, og vi må gå.

Vi har kommet frem til landsbyen til 
den første familien vi skal besøke. Barnet 
med CP sitter på bestefars fang når vi 
kommer. Bestefar forteller med gråtkvalt 

stemme hvor takknemlig han er for at noen 
kommer helt ut hit for å hjelpe barnebarnet 
hans. Jeg blir dratt med, det er flere slike 
barn i landsbyen får jeg vite. Vi klatrer 
nedover rismarkene, forbi flere typiske nepali 
hus bygd i leire og kumøkk. Vi blir ført inn 
i et av dem. Det er ikke strøm eller lys inne, 
og jeg går inn i et mørkt rom som viser seg 
å være kjøkkenet. I enden er det en loftsstige 
som jeg forsiktig klatrer opp, den er nok ikke 
helt beregnet for noen av min tyngde. 
Vi kommer opp på et mørkt loft, det er lavt 

Vakker natur.
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under taket, og jeg må bøye meg. Så blir jeg 
ført ut i en gang og inn på ett kott. Kottet er 
av leire og kumøkk, og interiøret er bare en 
skitten stråmatte og en utslitt, skitten dyne. 
På matten ligger en jente i tenårene, helt stiv 
og med kontrakturer i alle ekstremiteter. 
Det er ingen tegn på kommunikasjon eller 
reaksjon på at jeg kommer inn. Huden, som 
ikke har vært vasket på aldri så lenge, er som 
hard lær. Luften i rommet er fylt av en sterk 
eim av svette, urin og avføring. Bak meg i 
døren titter to foreldre inn. Blikkene forteller 
hva de tenker: Kan den utenlandske legen 
helbrede datteren vår? 

Hvordan kan jeg fortelle dem sannheten 
uten å knuse dem? 

Bildene som fester seg på netthinnen etter 
mange møter med skjebner i fjellene, blir 
stadig flere. Blant dem finnes også 
lyspunkter. Barn med foreldre som våger 
å trosse stigma og overtro og som gjør det 
beste de kan for å trene og hjelpe barnet 
sitt. Men dessverre er sannheten at de aller 
fleste slike barn på landsbygda ikke får den 
hjelpen de skulle ha hatt og mange ingen 
hjelp i det hele tatt.

Landsbymøte
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Landet på verdens tak
Nepal med sine 29 millioner innbyggere 
er et fjelland mellom India og Kina. 
Fjellene gjør transport vanskelig mange 
steder, sammen med manglende utbygd 
og vedlike holdt veinett og annen infra
struktur som strøm og vannforsyning. 
Landet er et av de fattigste i verden og 
ca en tredjedel av befolkningen lever under 
fattigdomsgrensen [1]. Mer enn 80 prosent 
av befolkningen bor på landsbygda og over 
halvparten av kvinnene er analfabeter. 
Nepal er et utrolig spennende og vakkert 
land, med en fantastisk flott natur og åpne, 
vennlige og imøtekommende mennesker 
det er umulig ikke å bli glad i.

Mental helse
Selv om det er gjort lite forskning på feltet, 
viser studier at det er minst like høy fore
komst av psykiske lidelser som depresjon 
og angst i Nepal som i vesten[2, 3]. Landet 
har for ikke så lenge siden kommet ut av 
en ni år lang borgerkrig, og sårene er 
mange på begge sider. Selv om det er et 
fattig land med store utfordringer i 
helsevesenet også innenfor infeksjons
sykdommer og mødrehelse, er det verken 
tuberkulose, hiv eller svangerskapsrelaterte 
dødsfall som tar livet av flest kvinner i 
reproduktiv alder i Nepal, men selvmord 
[4]. Dette er dypt tragisk og her trengs det 
mye både mer forskning, kunnskap, hjelp 
og forebygging.

Enorme mangler
Det er imidlertid en enorm mangel 
på ressurser for behandling av både 
utviklings hemming, funksjonshemming 
og mental helse i landet. Dette blir gjerne 

sett på som straff fra gudene og tegn på 
dårlig karma. Karma er troen på at 
gjerninger i tidligere liv fører til konse
kvenser i dette liv. Stigma er et stort 
problem i Nepal som i mange andre land 
[5] og kan medføre at familier velger å 
holde den syke skjult [6]. Stigma kan også 
påvirke sjansen friske søsken har til å bli 
giftet bort. Videre har studier vist at 
skjebnetro og troen på at barnet har blitt 
utviklingshemmet på grunn av straff fra 
høyere makter kan resultere i lav 
motivasjon for å behandle og overkomme 
funksjonshemminger [7]. På den andre 
siden kan religiøs tro også være en viktig 
mestringsfaktor. Immigranter, flyktninger 
og asylsøkere vil ofte ta med seg sin 
forståelse, holdninger og konsepter både 
knyttet til mental helse og funksjons
hemming. De kan være ulike fra verdiene 
og forståelsene i det norske samfunnet og 
det norske helsevesenet. Studier fra andre 
høyinntektsland har vist at dette kan lede 
til manglende hjelpesøking, ineffektiv 
behandling og misnøye fra begge parter 
dersom dette ikke blir tatt på alvor [8]. 
Mer kunnskap om transkulturell forståelse 
trengs også for å bedre kunne hjelpe denne 
sårbare gruppen også her hjemme.

Det er imidlertid en enorm 
mangelpå ressurser for behandling 

av både utviklingshemming, 
funksjonshemming og mental 

helse i landet. Disse blir gjerne 
sett på som straff fra gudene 

og tegn på dårlig karma.
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Bare ett sykehus
Landet har bare ett mental sykehus med 
ca 40 senger og ca 40 psykiatere og en 
barnepsykiater på 29 millioner mennesker. 
I praksis innebærer dette at de aller fleste 
med psykiske lidelser ikke får hjelp, med 
de enorme konsekvensene det medfører 
både for de som er rammet og for deres 
nærmeste. Det er ikke uvanlig at psyko
tiske og alvorlig syke blir låst inne i bur 
eller vandrer hjelpeløst rundt i gatene. 
Antall psykiatere i rike land er ca 200 
ganger større enn i uland. Tilsvarende 
skjevfordeling finnes for alle andre 
yrkesgrupper innen mental helse; psyko
loger, psykiatriske sykepleiere etc [9]. 
Det offentlige tilbudet innen habilitering 
er også omtrent fraværende.

Arbeid med forskning i Nepal
Som lege i spesialisering i psykiatri ble jeg 
rekruttert til Forskningsavdelingen ved 
Sandviken Sykehus i Bergen. Jeg har lenge 
hatt en stor interesse for globale helse
spørsmål og global mental helse og har 
vært med i en ekspertgruppe for global 
mental helse i den Norske organisasjonen 
Himalpartner. Dette er en liten, 
nyskapende kristen organisasjon med 
75 års erfaring fra bistandsarbeid i 
Himalaya. Her hjemme har organisasjonen 
vært en av plogspissene for å få mental 
helse på bistandskartet og har stått i 
bresjen for å starte et norsk nettverk for 
global mental helse. Jeg reiste derfor 
sammen med kone og to barn til Nepal 
i syv måneder for å arbeide med forskning 

Maleri på utsiden av Mentalsykehuset.
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på psykisk helse for Forskningsavdelingen. 
Og jeg er utrolig takknemlig for den 
raushet, profesjonalitet og oppbakking jeg 
har blitt møtt med. I tillegg var jeg 
engasjert som voluntør for Himalpartner 
i deres mentale helseprosjekt. Organisa
sjonen har blant annet vært med på å støtte 
opprettelsen av et nasjonalt nettverk for 
mental helse i landet. Arbeidet for inte
grering av mental helse i primærhelse
tjenesten, støttet en brukerorganisasjon, 
freds og forsoningsarbeid og rehabilitering 
av ofre for menneskehandel. 

Særlige utfordringer for 
omsorgspersoner til barn med 
spesielle behov
Fra forskning gjort i rike land vet man at 
foreldre til barn med særlige omsorgsbehov 
møter en rekke utfordringer og belast
ninger. Studier har vist økt stress [19] og 
flerdobling av risiko for både angst og 
depresjon[10] så vel som økt risiko for 
fysiske sykdommer for foreldre med 
funksjonshemmede barn. Hvordan er 
dette i et fattig fjelland som Nepal, der det 
er langt mer begrensede muligheter for 

Teamet har utarbeidet intervjuguide.
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behandling, mangel på tekniske hjelpe
midler og ofte mangel eller fravær av 
offentlige stønader slik vi har i vesten? 
Og der det også er knyttet mye stigma 
og tanker om dårlig karma rundt det 
å få et slikt barn? 

Vonde sirkler
Bare de økonomiske konsekvensene for en 
slik familie (i form av tapt arbeidsinntekt, 
utgifter til medisiner og behandling) i et 
fattig land med ingen eller begrenset 

Fra forskning gjort i rike land 
vet man at foreldre til barn med 
særlige omsorgsbehov møter en 

rekke utfordringer og belastninger. 
Studier har vist økt stress og 

flerdobling av risiko for både angst 
og depresjon så vel som økt risiko 

for fysiske sykdommer for 
foreldre med funksjons- 

hemmede barn.

Produksjon av infomateriell.
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offentlige hjelp kan være med å drive folk 
ut i gjeld og fattigdom[11]. Ofte kan det bli 
en svært vond sirkel av fattigdom og 
negativ psykisk helse hos foreldrene som 
igjen vil gå utover både det funksjons
hemmede barnet og eventuelle søsken, 
som igjen vil forverre foreldrenes situasjon. 
Depresjon hos mor er vist å påvirke barnets 
både psykologiske og intellektuelle 
utvikling, psykososiale fungering og økt 
risiko for underernæring. Dessuten øker 
sjansen for mentale helseproblemer hos 
barnet [12]. Økt psykisk stress hos foreldre 
er assosiert med dårlig sosial støtte, familie 
dysfunksjon og større negativ påvirkning 
på barnets situasjon, som igjen vil forverre 
familiesituasjonen, øke atferdsproblemer 
og redusere psykososial fungering hos 
barnet [13]. Dette kan også ha en negativ 
innvirkning på friske søsken og på 
parforholdet [14]. Det å være med å støtte 
familien og omsorgspersonene har vist seg 
å være svært viktig for å sikre livskvalitet 
for barn med utviklingshemming [15].

Hvordan er dette i Nepal?
Vi ønsket derfor å se på omsorgspersonenes 
mental helse, livskvalitet og stressnivå. 
Noe av problemet med det lille som er 
gjort av forskning, er at det typisk er gjort 
i hovedstaden og på foreldre som allerede 
får hjelp. Vi dro derfor ut på landsbygda og 
lette opp barn med utviklingshemming – 
et tidkrevende og vanskelig, men viktig 
arbeid.

I nært samarbeid med lokale partnere 
forsøkte vi å utarbeide spørreskjemaer og 
et intervju som kunne fungere også ute på 
landsbygda, der mange er analfabeter og 
kanskje ikke har noe særlig språk for 

mental helse og psykiske fenomener. 
Forarbeidet var utfordrende og viktig. 
Hva slags spørsmål kan vi stille, og hva vil 
bli forstått eller misforstått? Hvordan kan 
vi kontekstualisere og måle begreper som 
depresjon og livskvalitet? Intervjuere ble 
trent opp, men under den første testen 
i felt med ekte foreldre, ble det for tøft 
for disse intervjuerne. De sterke møtene 
med vanskelige skjebner gjorde at vi måtte 
bytte ut staben og jeg satt til slutt igjen 
med en av Nepals 14 psykologer og en av 
de fem psykiatriske sykepleierne som 
finnes i landet. Et utrolig dyktig team. 
Selv om disse hadde rikelig erfaring, 
gjorde møtene med disse familiene og 
de store behovene deres uutslettelig 
inntrykk på dem. 

Store utfordringer
Vi fikk se noen lyspunkt, men også mye 
lidelse og nød. Resultatene var svært 
nedslående og viste at et overveldende 
antall av omsorgspersonene skårte høyt 
både på psykisk helsebelastning og på 
lav livskvalitet. De rapporterte også 

Resultatene var svært nedslående 
og viste at et overveldende antall 

av omsorgspersonene skårte høyt 
både på psykisk helsebelastning 

og på lav livskvalitet. De rapporterte 
også om mye opplevd stigma og 

om en høy kostnad både for økonomi, 
egen psykisk og fysiske helse, friske 
søsken og eget sosialt liv av å ha fåt 

 et barn som var annerledes.
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om mye opplevd stigma og om en høy 
kostnad både for økonomi, egen psykisk 
og fysiske helse, friske søsken og eget 
sosialt liv av å ha fått et barn som var 
annerledes. Vurderingene til teamet var 
at svært mange var i behov av videre 
psykologisk behandling, men det var 
ingen steder å henvise dem. Manglende 
tjenester både for utviklings og funksjons
hemming og mental helse innebærer 
sammen med stigma et enormt problem 
og legger ekstra stein til byrden for disse 
familiene. 

Behandling og hjelp
Alle familiene som deltok i studien har 
i ettertid fått jevnlige besøk av en 
«Hjemmebesøker». Dette er personell 
med basal utdannelse som har blitt 
spesialtrent i habiliteringsarbeid. Videre 
har disse i forbindelse med prosjektet fått 
spesialopplæring i en nyutviklet habili
terings manual som har blitt utviklet av 
Multi Agency International Training and 
Support (MAITS) i samarbeid med 
partnere i India, Bangladesh, Sri Lanka 
og Nepal. Manualen er laget med tanke 
på barn i resursfattige områder der det er 
manglende tilgang på spesialisert hjelp. 
Den består av forskningsbaserte råd for 
hvordan omsorgspersonene selv kan være 
med å hjelpe barnet og styrke dets 
funksjon, kommunikasjon, uavhengighet 
og kognitive utvikling. Hjemmebesøkerne 
reiser fra landsby til landsby og besøker 
familier i en turnus og hjelper foreldrene 
til å selv habilitere eget barn. Dette er en 
svært kostnadseffektiv og bærekraftig 
modell siden man benytter personell det 
både er mulig å lære opp, avlønne og 

beholde i arbeid på landsbygda og der 
mesteparten av selve habiliterings arbeidet 
blir gjort av foreldrene selv.

Mer arbeid trengs
Denne hjelpen retter seg imidlertid mot 
barnet og dets behov. Basert på funnene 
i første del av studien er vår hypotese at 
denne hjelpen vil være mer effektiv dersom 
vi også samtidig kan hjelpe foreldrene til 
å få hodet over vannet og bedre deres 
psykiske helse. Det å gi mange velmente 
og gode råd til en dypt deprimert og utslitt 
mor har sannsynligvis mindre effekt enn 
om vi samtidig kan ha et perspektiv der vi 
tar hensyn til de spesielle utfordringene 
disse familiene står i og gir støtte og hjelp 
til omsorgspersonene.

Drømmen er derfor å få midler til å reise 
tilbake til Nepal og i samarbeid med lokale 
partnere utvikle et treningsopplegg for å 

Drømmen er derfor å få 
midler til å reise tilbake til Nepal 

og i samarbeid med lokale partnere 
utvikle et treningsopplegg for 

å trene hjemmebesøkere i mental 
helse og psykososial omsorg.

Basert på funnene i første del 
av studien er vår hypotese at 

denne hjelpen vil være mer effektiv 
dersom vi også samtidig kan 

hjelpe foreldrene til å få hodet 
over vannet og bedre deres 

psykiske helse.
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trene hjemmebesøkere i mental helse og 
psykososial omsorg. Siden disse foreldrene 
bor i områder der det ikke er psykologer 
eller psykiatere tilgjengelig er målet å lære 
opp Hjemmebesøkere til å også bli «barfot 
psykologer». Målet er å teste effekten av 
dette i en randomisert kontrollert studie 
der halvparten av foreldrene får hjelp med 
og den andre halvparten uten et slikt 
tillegg til habiliteringsarbeid alene. 
Dersom dette lykkes, kan pakken bli brukt 
av andre tjenesteytere og også bli oversatt 
til andre språk. Vi har dessverre fått nei 
i første søknadsrunde, men har forsøkt å 
søke igjen. Beskjeden fra de som arbeider 
i feltet i Nepal er krystallklar: Vi kan ikke 
vite om disse enorme umøtte behovene 
uten å gjøre noe! •••
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Med rett til å delta: 
inkluderende skole 
på Zanzibar
Tekst: Anne Nyeggen, Atlas-alliansen
Foto: Atlas-alliansen

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

Organisasjonene i Atlasalliansen 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. Atlasalliansen 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 
Atlasalliansen. 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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Hva er utviklings
hemning? 
Definisjon og begrepsbruk 
Tekst: Jarle Eknes

 

Diagnoser kan bidra positivt for den det gjelder, 
men det kan også bidra til en stigmatisering som 
gjør at vi behandler folk på en mindre verdig måte, 
og ser begrensninger heller enn muligheter. Vi bør 
ha et reflektert forhold til hva diagnoser egentlig er. 
Uten å kjenne til begrensninger og problemer ved 
denne typen kategorisering, vil ulempene kunne 
bli betydelig større enn fordelene. 
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Begrepet utviklingshemning refererer til 
nedsatt intellektuell funksjonsevne som 
man enten er født med eller som har 
oppstått tidlig i livet. Diagnosen bygger 
på atferds og funksjonsbeskrivelser. 
Det er ikke et enkelt symptom eller 
væremåte som er avgjørende eller 
karakteristisk for tilstanden, og årsakene 
til utviklingshemning er mange.

Utviklingshemningen er oftest 
et resultat av en diffus hjerneskade, 
og frontall appene er alltid rammet 
(Lorentzen, 2008). Konsekvensen av 
hjerneskaden vil særlig ramme oppmerk
somheten, hukommelsen og psykomotorisk 
tempo, noe som samlet gir svikt i generell 
læreevne.

I moderne norsk språkbruk sier og 
skrivervi normalt utviklingshemning, og ikke 
psykisk utviklingshemning. Det er likevel 
sistnevnte som er korrekt diagnostisk 
betegnelse, og som oppgis i medisinske 
journaler og juridiske sammenhenger hvor 
presisjonsnivået er viktig. I de fleste 
sammenhenger bør vi likevel bare bruke 
begrepet utviklings hemning.

Diagnostiske kriterier
I Norge benyttes i dag diagnosesystemet 
ICD10. For å fastsette diagnosen psykisk 
utviklingshemning krever ICD10
systemet at følgende kriterier er oppfylt:
•  Signifikant subnormal intelligens, 

tilsvarende IQ 70 eller lavere
• Debut før fylte 18 år
•  Vesentlige avvik innen adaptive 

ferdigheter i dagliglivets funksjon
Det betyr at intelligens under 70 IQ poeng 
ikke er et tilstrekkelig kriterium. Hvis det 
ikke er vesentlige vansker med adaptive 

ferdigheter i dagliglivet, skal diagnosen 
ikke settes. Diagnosen skal heller ikke 
settes hvis vanskene har oppstått utenfor 
utviklingsperioden, i dette tilfellet definert 
som de første 18 leveårene. 

Begrepet adaptive ferdigheter handler 
om tilpasninger til gjeldende kulturers 
standarder innen kommunikasjon, 
selvhjulpenhet, boferdigheter, sosiale 
og mellommenneskelige evner, bruk 
av offentlige tjenester, selvregulering, 
funksjonelle akademiske evner, arbeid, 
fritid, helse og sikkerhet. Tilpasning er 
et relativt begrep. Vi må alltid vurdere 
individuelle forutsetninger og samfunnets 
krav når vi diagnostiserer (Lorentzen, 
2008). Det er også verdt å merke seg at 
tilpasningsvanskene lettere kan forbedres 
enn intelligens. Med god tilrettelegging 
og opplæring vil tilpasningsproblemene 
kunne bli mindre etter hvert, og i en del 
tilfeller vil man ikke lenger tilfredsstille 
kriteriene for diagnosen.

Miljøets krav er av stor betydning. 
I Norge går alle barn på skolen, og både 
som elev og som barn i en omskiftelig 
verden utsettes man daglig for nye 
utfordringer. Her blir de adaptive 
ferdighetene stadig satt på prøve. Så snart 
man har lært seg en ting, må man lære seg 
nye ting. Som voksen trenger ikke livet 
være så fullt av læringsutfordringer. Man 
kan for eksempel ha arbeid og fritids
aktiviteter som stort sett gir de samme 
utfordringene dag etter dag, og dermed 
god anledning til å mestre dem godt. 
Derfor er det i praksis flere barn enn 
voksne som tilfredsstiller kriteriene for 
diagnosen. Enklere hverdag trigger 
tilpasningsutfordringene mindre.

 DESEMBER  2014  – 95  



Tilsvarende vil en som tilfredsstiller 
kriteriene for lett utviklingshemning i 
Norge ikke nødvendigvis tilfredsstille de 
samme kriteriene hvis han eller hun levde 
i et annet mindre industrialisert land, hvor 
hverdagen kan være jevnere, mer 
oversiktlig og mindre krevende når det 
gjelder tilpasning i hverdagsferdigheter.

Inndeling
Noe av det som er problematisk med 
diagnosen, er at den omfatter en mange
artet gruppe. De individuelle forskjellene 
innad i gruppen er betydelig større enn i 
gruppen personer uten utviklingshemning. 
Det har bidratt til at mange som har en 
lettere grad av utviklingshemning ikke 

aksepterer å få denne diagnosen, fordi de 
assosierer diagnosen til personer som har 
adskillig større kognitive vansker enn 
dem selv.

Ved diagnostisering i ICD 10 graderer 
man utviklingshemningen i lett (85 %), 
moderat (10 %), alvorlig (34 %) og dyp 
grad (12 %). Tallene refererer til prosent
andel av alle med diagnosen utviklings
hemning.

Forekomst
De fleste med utviklingshemning har lett 
utviklingshemning, men over halvparten 
av de som tilfredsstiller kriteriene for lett 
grad at utviklingshemning i Norge blir 
aldri diagnostisert. Dette handler blant 

Landskap i Nepal. Foto: Liv Meisingset.
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annet om en tradisjon hvor man utviser 
en forsiktighet ved diagnostisering som 
innebærer en potensielt stigmatiserende 
diagnose. Andre land har andre tradi
sjoner, og kan rapportere om langt høyere 
forekomst i befolkningen, men generelt 
har tallene for beregnet forekomst gått 
ned fra det statistisk beregnede 23 % 
i industriland (når man vurderer IQ) til 
mellom 1 % (Grøsvik, 2008) og 1,5 % 
(Bufdir, 2013). Det vil si et sted mellom 
60.000 og 75.000 personer i Norge. 
I tilknytning til inntektssystemet for 
kommunene innhenter Helsedirektoratet 
informasjon om antall personer med 
utviklingshemning registrert i kommu
nene, som mottar tjenester. Dette tallet 
har lagt stabilt på ca 21.000 på landsbasis, 
noe som utgjør ca 0,42 % av befolkningen 
(Bufdir, 2013). 

Forekomsten i land i sør er ikke like 
kjent. I og med at etablerte IQ tester ikke er 
kulturuavhengig, vil det være vanskelig å 
benytte samme tester som vi vanligvis 
bruker i blant annet Europa og Nord 
Amerika. En del vil også kunne ha 
signifikante adaptive vansker hvis de bodde 
i vesten, som de ikke nødvendigvis har i 
enklere og mer oversiktlige miljø i en del 
områder i sør. Og kan dermed tilfredsstille 
de samlede kriteriene for 

utviklingshemning ett sted, men ikke 
gjør det et annet sted. Samtidig er det viktig 
å nevne at en del årsaker relatert til mat
mangel og feilernæring som nesten ikke 
lenger eksisterer i vestlige land, fortsatt 
er et stort problem i enkelte land i sør. 
Sikringskost tilsatt jern og jodd kan 
beskytte millioner av barn mot sykdom og 
utviklingshemning. Eksponering for bly og 
kvikksølv kan føre til at kvinner får barn 
med utviklingshemning. Det store antall 
hjemmefødsler bidrar også til økt fore
komst. Ved kompliserte fødsler kan barnet 
få surstoffmangel og utvikle hjerneskade, 
og ubehandlede sykdommer kan føre til at 
barn som ikke har utviklingshemning fra 
fødselen likevel utvikler dette i løpet av 
barne eller ungdomstiden. Samlet sett 
regner man med at forekomsten i fattige 
land i sør er betydelig høyere enn i rike, 
industrialiserte land (Grøholt, 
Sommerschild, & Garløv, 2011). 

Kategorisering
Diagnoser som skal fange opp menneskers 
tanker, følelser, væremåte og evner er 
konstruerte. De er ikke sanne og endelige. 

En del vil også kunne ha signifikante 
adaptive vansker hvis de bodde i 

vesten, som de ikke nødvendigvis har i 
enklere og mer oversiktlige miljø i en 

del områder i sør.

Diagnoser som skal fange opp 
menneskers tanker, følelser, være-

måte og evner er konstruerte. 
De er ikke sanne og endelige. Det 

handler om hva en gruppe eksperter 
med autoritet til å definere diagnoser 

til en hver tid mener at er hensikts-
messig. Derfor forandrer både 

betegnelsene og innholdet 
seg over tid. 
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Det handler om hva en gruppe eksperter 
med autoritet til å definere diagnoser til en 
hver tid mener at er hensiktsmessig. Derfor 
forandrer både betegnelsene og innholdet 
seg over tid. 

American Association on Intellectual 
and Developmental Disabilities (AAIDD) 
har vært svært sentrale når det gjelder 
klassifisering av personer med utviklings
hemning. Foreningen ble stiftet i 1876. 
Deres første manual ble publisert i 1921. 
I en lengre periode etter at testing kom 
på moten, ble utviklingshemning i USA 
utført primært på bakgrunn av intelligens
målinger. Først var grensen satt til 70 IQ 
poeng. Da vil statistisk 2,27 % av befolk
ningen innfri kriteriene for utviklings
hemning. I manualen som AAID utga i 
1959 (da var organisasjonens forkortelse 
AAMD) hadde man bestemt seg for å 
endre denne grensen til IQ 85. Dermed 

omfattet diagnosen nesten 15 % av 
befolkningen, gitt at man bare fokuserte 
på IQ. I og med at man samtidig innførte 
krav om at også adaptive ferdigheter måtte 
være nedsatt, ble dette innledningsvis ikke 
sett på et problem av dem som stod bak de 
nye kriteriene. Men IQgrense på 85 opp
levde mange andre raskt som uhensikts
messig, og som en utvanning av begrepet 
mental retardasjon. I deres reviderte 
manual i 1973 gikk de tilbake til en IQ 
grense på 70, og tydeliggjorde mer enn i 
forrige versjon at det i tillegg til IQ under 
70 var nødvendig å identifisere at adaptiv 
atferd var påvirket for å kunne sette diag
nosen (Grossman, 1983). Deres manualer 
har hatt stor betydning for utviklingen av 
kriteriene som har blitt satt i de mer kjente 
diagnosesystemene ICD og DSM.

Et av de tidlige forsøkene på diagnosti
sering og psykometrisk vurdering ble gjort 

Landskap i Nepal. Foto: Liv Meisingset.
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i USA i 1914. Bakgrunnen var at imigra
sjons myndighetene fikk kritikk for at de 
på den tiden slapp inn for mange som 
hadde psykisk eller kognitiv svikt. Testen 
Knox Cube ble utviklet for å måle opp
merk  somhet og arbeidshukommelse, med 
formål om å sile immigranter (Lorentzen, 
2008). Kategoriseringens hensikter har 
ofte hatt tvilsomme sider. Og i blant 
brutale inhumane motiver. I 1944 hadde 
30 stater i USA steriliseringslover som 
tillot sterilisering av personer som falt inn 
under begrepet imbecil (Harbour & 
Maulik, 2010). 

Testing for kategoriseringsformål vokste 
frem på begynnelsen av 1900 tallet, og 
bidro til at flere med lettere utviklings
hemning ble identifisert. Det førte også til 
en større grad av institusjonalisering. 
Mange ville nok fått det bedre om de 
hadde forblitt udiagnostisert. I andre 
sammenhenger har diagnosen bidratt til 
å utløse rettigheter og gitt dem muligheter 
de ellers ikke ville fått. Når man introdu
serer begreper og kategoriseringer for 
denne gruppen i land som fra før av ikke 
har slike tradisjoner, skal vi være bevisst på 
både fordeler og ulemper kategoriseringen 
kan innebære. 

Historisk begrepsbruk
Behovet for å sette folk i bås er like 
gammel som menneskeheten selv, og 
begreper om de som i dag klassifiseres som 
utviklingshemmet har blitt brukt lenge før 
det var etablert klare diagnosekriterier.

De første beskrivelsene av personer med 
utviklingshemning vi kjenner til er fra 
Theben i Hellas fra 1552 f.Kr. (Harbour & 
Maulik, 2010), beskrevet på papyrusruller. 
Hvordan man har behandlet disse og hva 
man har brukt av ord for å karakterisere 
gruppen har variert i de forskjellige 
landene opp gjennom historien. I enkelte 
land hvor helsetjenester og utdannings
systemer er dårlig utbygd bruker man ikke 
begreper som spesifikt skiller mellom folk 
som har utviklingshemning, schizofreni 
eller andre vansker som kan knyttes til 
lærevansker eller påfallende væremåter. 

Mange forskjellige betegnelser har blitt 
brukt tidligere om denne gruppen. Blant 
annet åndssvak, evneveik, imbecil, idiot, 
sinker, oligofren og mental retardasjon. 
Begrepene evneveik og åndssvak ble først 
byttet ut i 1966, da fellesbetegnelsen 
psykisk utviklingshemning ble innført 
(Fjermeros, 2011).

Betegnelsene som ble brukt tidligere 
blir i dag sett på som nedsettende. Noen 
har vært negativt ladet fra første stund, 
men det har også vært slik at de etter en 
tids bruk har blitt ekstra belastet.

Dagens begrepsbruk
Den diagnostiske betegnelsen i dag er 
«Psykisk utviklingshemning». Ordet psyke 
kommer fra gresk og referer til sjel. Sjel er 
et flertydig begrep som særlig brukes i 
religiøse og filosofiske tradisjoner. Det er 

Det førte også til en større grad 
av institusjonalisering. Mange ville 

nok fått det bedre om de hadde 
forblitt udiagnostisert. I andre 
sammenhenger har diagnosen 
bidratt til å utløse rettigheter 

og gitt dem muligheter de 
ellers ikke ville fått.
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urimelig å si at mennesker med det som i 
dag kalles utviklingshemning har mindre 
av dette. Sjelen er ikke hemmet.

I den grad psykisk utviklingshemning 
antyder at fenomenet er en psykisk lidelse, 
blir det like feil. Psyken er ikke hemmet. 
Følelseslivet er heller ikke hemmet.

Tid for å skifte begrep
Begrepet psykisk utviklingshemming er 
villedende, og det er grunn til å forlate 
dette begrepet. Psyken er som sagt ikke 
hemmet, men det er derimot kognitive 
prosesser. Ordet kognitiv utviklings
hemming ville dermed vært bedre. Eller 
lærehemming, siden læringsevne er 
nedsatt. Dette ville lagt seg tett opptil 
begrepet man bruker i England; learning 
disability. Men også der blir det sannsyn
ligvis navneskifte. Det har sammenheng 
med en langvarig prosess for å revidere den 
amerikanske diagnosemanualen DSM. 
Den brukes klinisk i USA, og ellers i 

forskningssammenheng i hele verden. 
I forrige versjon (DSM4) var diagnose
betegnelsen mental retardation. Nå har 
den nyeste versjonen kommet; DSM 5. 
Betegnelsen er nå endret til Intellectual 
disability (Intellectual developmental 
disorder). I Norge bruker vi ikke DSM, 
men ICDsystemet til Verdens helse
organisasjon. Men de legger seg tett opp til 
DSMsystemet. I deres revisjon, ICD 11, 
skal det sannsynligvis også hete 
intellectual disability. Det er planlagt at 
denne skal lanseres i 2017.

Når den vedtas brukt i Norge, må også vi 
skifte navn. Betegnelsen Psykisk utviklings
hemning går fra da inn i historiebøkene. 
Det er ikke vedtatt hva den norske 
betegnelsen blir. Kanskje blir det 
intellektuell funksjonsnedsettelse? For 
eksempel forkortet til IFN? Mange vil 
sikkert foretrekke andre benevnelser, men 
vi skal være forsiktig med å fjerne oss for 
mye fra de internasjonale betegnelsene, for å 
unngå forvirring i begrepsbruk.

Det blir uansett befriende med en ny 
betegnelse. Men når så langt kommer, må 
vi ha en bevissthet rundt begrepene som 
gjør at ikke betegnelsen raskt blir negativt 
ladet igjen. •••

Begrepet psykisk utviklingshemming 
er villedende, og det er grunn til å 

forlate dette begrepet. Psyken er som 
sagt ikke hemmet, men det er derimot 

kognitive prosesser. Ordet kognitiv 
utviklingshemming ville dermed vært 

bedre. Eller lærehemming, siden 
læringsevne er nedsatt.

Blomster i Tanzania. Foto: Peter Magnus.
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Gammelt tre på torget. Foto: Peter Magnus.
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«Disabled 
Village 
Children»
Tekst: Peter Magnus

Hele denne enestående boken på 
over 650 nyttige sider ligger fritt 
tilgjengelig på internet.Boka har  
67 kapitler over tre deler:
1) individuelle funksjonshemninger 
2) lokalsamfunnsarbeid 
3) sysselsetting
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De 5 første kapitlene gir råd om 
undersøkelser, diagnostisering og 
journalføring. Boka beskriver de vanligste 
funksjonshemninger, synsvansker, 
hørselsvansker, anfall, atferdsvansker, 
kontaktvansker og forsinket utvikling 
Boka forklarer enkel behandling og enkle 
hjelpemidler, og at de fleste utfordringer 
kan løses i familien, i lokalsamfunnet og 
ved hjelp av krefter i barna selv. 

Kapitler 3242,tar for seg tidlig 
stimulering, hjelp og selvstendighets
trening til mennesker med utviklings
hemming. 

«Disabled village children» er formet 
som en praktisk håndbok, rikt illustrert 
og først og fremst rette mot majoriteten 
av verdens befolkning, som har mindre 
utdannelse og er bosatt i strøk med lite 
ressurser. Men boka er også en støtte for 
fagfolk som arbeider i slike strøk og skal 
utvikle hele lokalsamfunn. 

Rammene som følger er klipp som viser 
hvordan boka er lagt opp.

Funksjons hemmede og deres partnere 
i 27 land har bidratt til boka. Men den er 
også godkjent av eksperter på forskjellige 
områder og av funksjonshemmedes 
organisasjoner.

Det er først og fremst rehabiliterings
teamet i prosjektet PROJIMO, i Ajoya, 
Sinaloa, Mexico, som sammen med 
hundrevis av familier har lagt grunnlag for 
boka. Finansiell støtte har kommet fra 
diverse fond og bistandsorganisasjoner. 

A delayed child may need extra help and 
stimulation.
Make noises with bells, rattles, clickers, 
and drums, first directly in front of the 
baby, then to one side, so that she turns 
her head.
If she does not turn her head, bring the 
toy back so she can see it, and move it 
away again.
Or, gently turn her head so that she sees 
what makes the sound. Help her less and 
less-until she turns her head alone.

To get the child used to 
language, explain everything 
you do with him. Use clear, 
simple words - the same ones 
each time. Name toys, objects, 
body parts. Repeat often.
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Always reward ‘good’ behavior and never reward ‘bad’ 
behavior. … whenever Raúl eats by himself, without throwing his 
food, the whole family can applaud and praise him.

But whenever he throws his food, the family ignores him, except 
perhaps to say «I’m sorry you did that, Raúl,» or, «Once more and I’ll 
have to take your food away because I’m tired of having to clean up 
the mess.» (Make this a result, not a punishment.) Always do what 
you say you will do.
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David Werner (1934) står som forfatter, 
og han har skrevet flere bøker i samme 
format. Bøkene blir utgitt på stiftelsen 
Hesperian Foundation, som Werner var 
med å grunnlegge i 1975. Werner er biolog 
og lærer og har arbeidet i landsbyer i 
Mexico og over 50 andre land i mange år. 
Han har vært konsulent for UNICEF, 

WHO, Fredskorpset, UNDP, and for flere 
regjeringer, fra Mexico til Iran. Han har 
mottatt en rekke priser. •••

Kilder om: 
Disabled Village Children; http://www.dinf.ne.jp/

doc/english/global/david/dwe002/dwe00201.
html

Hesperian organization; http://hesperian.org/
David Werner; http://en.wikipedia.org/wiki/

David_Werner

ADDITIONAL GUIDELINES:
•  Be consistent in how you respond to your child’s behavior. 
•  Move towards the goal little by little, in small steps. If steps 

forward are small and clearly defined, often the child will learn 
more easily, and a beginning period of worse behavior can 
sometimes be avoided.
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Vi støtter arbeidet i forhold til mennesker med psykisk utviklingshemming i kommunen.
Slik at de får bedre levevilkår og livskvalitet.

AKERSHUS

Asker kommune
1372 ASKER.......................Tlf. 66 90 90 00
E-mail: asker.kommune@asker.kommune.no

www.asker.kommune.no

Ullensaker kommune
2051 JESSHEIM.......................Tlf. 66 10 80 00
E-mail: postmottak@ullensaker.kommune.no

www.ullensaker.kommune.no

MØRE  OG ROMSDAL
Vestnes kommune
6390 VESTNES........................Tlf. 71 18 40 00
E-mail: postmottak@vestnes.kommune.no
www.vestnes.kommune.no

NORDLAND
Evenes kommune
Helse og Sosial
8539 BOGN I OFOTEN..............Tlf. 76 98 15 00
E-mail: postmottak@evenes.kommune.no

www.evenes.kommune.no

Sømna kommune
8920 SØMNA..........................Tlf. 75 01 50 00
E-mail: post@somna.kommune.no

www.somna.kommune.no

OPPLAND
Gran kommune
2770 JAREN........................Tlf. 61 33 84 00
E-mail: postmottak@gran.kommune.no

www.gran.kommune.no

ROGALAND
Tysvær kommune
5575 AKSDAL............................Tlf. 52 75 70 00
E-mail: post@tysver.kommune.no

www.tysver.kommune.no

SØR-TRØNDELAG
Agdenes kommune
7315 LENSVIK......................Tlf. 72 49 22 00
E-mail: postmottak@agdenes.kommune.no

www.agdenes.kommune.no

SOGN OG FJORDANE
Høyanger kommune
Oppvekst og Kultur
6991 HØYANGER......................Tlf. 57 71 15 00
E-mail: postmottak@hoyanger.kommune.no

www.hoyanger.kommune.no

ØSTFOLD
Hvaler kommune
1680 SKJÆRHALLEN...................Tlf. 69 37 50 00
E-mail: postmottak@hvaler.kommune.no

www.hvaler.kommune.no

Graving Drenering
Ole Kristian Moen

 Bjabergveien 208
1820 SPYDEBERG

Tlf. 415 42 220

Hokksund
Båt og Camping

Stryken
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 42 42

Vitengarden
 Kviavegen 99
4367 NÆRBØ

Tlf. 51 79 94 20

Sonans Privat
Gymnas AS

avd. Kristiansand
 Markensg. 21

4611 KRISTIANSAND
Tlf. 38 17 88 66

Tollbug. 2
3187 HORTEN

Tlf. 33 08 64 00

Gausdal
Fysioterapi

 2653 VESTRE GAUSDAL
Tlf. 61 22 35 26

2846 BØVERBRU
Tlf. 61 19 91 00

Rema 1000
Sandnessjøen

Nesset
8800 SANDNESSJØEN

Tlf. 75 04 01 30

Granliv. 21
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 22 00

Skibotn
Blikkenslager

Verksted
9142 SKIBOTN
Tlf. 913 82 945
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En virksomhet i Stift. Signo
Sentrumsbygget, 3240 ANDEBU

Tlf. 33 43 88 00

Stiftelsen
Trasoppklinikken

Trasoppterrassen 25
0672 OSLO

Tlf. 23 34 82 00

Klippotequet L
Farmandstredet

Jens Müllers gate 3
3110 TØNSBERG
Tlf. 33 31 18 12

Trapperingen
Tre Trapp AS

Åsveien 6
3475 SÆTRE

Tlf. 32 79 27 70

Åkrehamn
vidaregåande skole

4296 ÅKREHAMN
Tlf. 52 81 42 00

Per Knudsen
Arkitektkontor AS

 Brattørgata 5
7010 TRONDHEIM
Tlf. 73 52 91 30

Ravnsborg
Gartneri og
Hagesenter
Jahrenbakken 3
3484 HOLMSBU
Tlf. 32 79 33 73

Toten
Økonomitjenester AS

 Audheimgården
2850 LENA

Tlf. 61 14 13 30

Bilia Personbil as
Bilia Risløkka

Økernv. 115
0579 OSLO

Tlf. 22 88 25 00

Centrum Bil DA
Nesvegen 2 B

4700 VENNESLA
Tlf. 38 13 94 01

Odd Gleditsch AS
Dronningens g 3

3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Partrederiet
Mjånes

9531 KVALFJORD
Tlf. 78 43 86 47

Gravemaskinfirma
Torkild Øveren

Solumv 179
3533 TYRISTRAND

Tlf. 900 48 349

7820 SPILLUM
Tlf. 74 21 66 10

Bravida Norge AS
avd Fredrikstad
 1602 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 35 94 00

Drammensveien 106, 0273 OSLO - Tlf. 21 03 05 00
www.bergesenstiftelsen.no

Rindals Ragna Dagsenter
Hans Nielsen Hauges gate 44 A

0481 OSLO
Tlf. 23 40 08 00

Veritasv 1, 1322 HØVIK - Tlf. 67 57 99 00
www.dnvgl.com

Harila AS - Finnmarks største bilforhandler
Vestre Jakobselv - Tlf: 78 95 45 60

Hammerfest - Tlf: 78 40 78 20
Alta - Tlf: 78 44 56 00

www.harila.no

Olav Kyrres g. 17, 7030 TRONDHEIM
Tlf. 06 800 / 72 82 98 00 - www.stolav.no

NAV Hjelpemiddelsentral
Nordland
8001 BODØ

Tlf. 75 42 67 00

Klinikk Psykisk Helse og Avhengighet
 Kirkev 166, 0450 OSLO  -  Tlf. 22 11 80 80

Kyrre Grepps g 11, 0481 OSLO
Tlf. 23 05 96 00 - Fax. 23 05 96 01

Bo og habiliteringssenter for barn og voksne
mennesker med utviklingshemminger.

Tlf. 23 05 96 00 - Fax. 23 05 96 01

www.nordreaasen.no

Boveiledertjenesten Løken
Klokkerudveien 3, 1960 LØKEN

Tlf. 67 20 51 80

Tysvær
kommune

Rådhuset
5570 AKSDAL

Tlf. 52 75 70 00
Ryghgata 6

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 68 80

ANONYM
STØTTE
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