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Det er mer enn én milliard funksjonshemmede1 i verden, 80% lever i fattige land. 
Funksjonsnedsettelse er nært knyttet til fattigdom, arbeidsledighet, analfabetisme, 
fordommer og isolasjon. Funksjonshemmede er blant de som rammes hardest i krise- og 
konfliktsituasjoner. Det er godt dokumentert at funksjonshemmede er overrepresentert 
blant de fattigste og mest marginaliserte verden over. 
 
FN lanserte i 2018 sin omfattende rapport «UN Flagship Report on Disability and 
Development2». Rapporten viser at på tross av redusert fattigdom og positive 
utviklingstrender globalt de siste årene, så fortsetter funksjonshemmede å møte barrierer 
som hindrer inkludering og deltakelse i på de fleste områder i samfunnet. Resultatet er at 
funksjonshemmede henger etter i oppnåelsen av nesten alle bærekraftsmålene. Spesielt 
trekker rapporten frem omfattende fattigdom, manglende tilgang til utdanning og arbeid, 
helsetjenester og ikke minst lav deltakelse i politikk og beslutningsprosesser. Samtidig viser 
rapporten frem en rekke gode eksempler som viser hvordan man kan skape mer 
inkluderende samfunn hvor funksjonshemmede kan leve selvstendige liv. 
 
FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne3 (UN CRPD) 
 
FNs konvensjon av 2006 om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (UN 
CRPD) er et stort og viktig skritt på veien for å sikre menneskerettighetene til 
funksjonshemmede og sikre at funksjonshemmede inkluderes i samfunnet. I konvensjonen 
slås det også tydelig fast at funksjonshemmedes rettigheter skal fremmes gjennom 
internasjonalt arbeid. Konvensjonen er nå ratifisert av 177 land – mer enn noen annen 
menneskerettighetskonvensjon. Samtidig er det klart at implementering av konvensjonen 
går sakte i de fleste land, spesielt i de fattigste landene.  
 
Til tross for kunnskapen om at funksjonshemmede blir diskriminert har andelen av norsk 
bistand til inkluderende utviklingsarbeid blitt redusert med mer enn 60% i perioden 2000 til 
2016. Det er et uttalt mål for norsk utviklingssamarbeid å fremme menneskerettigheter for 
alle, men det er langt frem til at funksjonshemmedes rettigheter blir prioritert på linje med 
andre marginaliserte grupper. Det mangler kunnskap, det mangler virkemidler – og det 
mangler politisk vilje. Konvensjonen er det viktigste verktøyet for å sikre at den negative 
trenden i norsk bistand snus. 
 
 
 

	
1 Språklig kommentar: Vi har gjennomført begrepet funksjonshemmet/funksjonshemmede i den løpende 
teksten. 
2 UN Flagship Report on Disability and Development 
3 Ved henvisning til FN-konvensjonen bruker vi offisiell norsk oversettelse. 
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Bærekraftsmålene: «Ingen skal utelates» 
 
Det overordnete målet for bærekraftsmålene er Leave no One Behind, ingen skal utelates. I 
tillegg er det enighet om at man først skal nå de som henger lengst etter.  

Funksjonshemmede og funksjonsnedsettelse er omtalt en rekke ganger i bærekraftsmålene, 
med eksplisitte referanser i målene om god utdanning, anstendig arbeid, mindre ulikhet og 
samarbeid for å nå målene. Men enda viktigere enn de eksplisitte referansene er det at 
funksjonshemmede er blant de som henger lengst etter på de fleste målene. Derfor er 
funksjonshemmede en viktig del av målgruppen når man jobber med alle bærekraftsmålene.  

Bærekraftsmålene og formuleringen om at ingen skal utelates har gjort at 
funksjonshemmede har fått mer oppmerksomhet i internasjonal utviklingspolitikk. Utfallet 
av Global Disability Summit i London i 2018 er et tydelig uttrykk for dette, hvor landene 
gjennom å slutte seg til Charteret forplikter seg på å fremme en inkluderende 
rettighetsagenda. Også i Norge ser vi en utvikling hvor funksjonshemmede stadig oftere 
fremheves som en prioritet i utviklingspolitikken. Atlas-alliansens arbeid i denne 
strategiperioden vil ha som hovedoppgave å sørge for at gode intensjoner blir omgjort til 
praktisk politikk, både i Norge og i partnerlandene. 
 
Sammen for funksjonshemmedes rettigheter 

Atlas-alliansens grunnleggende prinsipp og viktigste arbeidsmåte er likepersonsarbeid. 
Likepersonsarbeid innebærer å dele ofte dyrekjøpte erfaringer fra levd liv både på individ- og 
organisasjonsnivå. Det innebærer å dele kunnskap om hvordan rettigheter har blitt vunnet i 
ulike sosiale, kulturelle og politiske sammenhenger. Og det handler ikke minst om å vise at 
det nytter å arbeide langsiktig og kjempe sammen for forandring og for en rettighetsbasert 
samfunnsutvikling. På denne måten bidrar likepersonsarbeid å bygge en bevegelse av 
funksjonshemmede på nasjonalt og globalt nivå.   

Organisasjoner av funksjonshemmede, men også av kvinner, barn, LHBT-personer, 
urbefolkning og andre organisasjoner som representerer minoritetsgrupper og stigmatiserte 
grupper, har et interessefellesskap og en åpenbar merverdi som ingen myndighetsaktører, 
yrkesgrupper eller andre organisasjoner kan påberope seg.  

Likepersonsarbeid gir derfor en legitimitet og troverdighet som skaper tillitt og gjenkjenning, 
og det bygger på gjensidig respekt fordi samarbeidende organisasjoner har felles referanser 
og erfaringer, noe som bidrar til myndiggjøring, selvstendiggjøring og likestilling. Ved å stå 
sammen er vi sterkere og vi vil derfor fokusere på økt samarbeid både mellom 
funksjonshemmedes organisasjoner og også med andre for å sikre større makt, kraft og 
innflytelse – større «kollektiv innvirkning» («Collective impact»).   
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Atlas-alliansen, misjon, visjon og verdier 

Stiftelsen Atlas-alliansen er funksjonshemmedes eget bistandsarbeid. Atlas-alliansen er et 
samarbeid mellom organisasjoner av funksjonshemmede og deres familier i Norge. Gjennom 
internasjonalt bistandsarbeid jobber stiftelsen for å fremme rettighetene og bedre 
levekårene for mennesker med funksjonsnedsettelser i fattige land. Et sentralt prinsipp for 
stiftelsen er likepersonsarbeid: Funksjonshemmedes organisasjoner samarbeider for å 
fremme rettigheter, likestilling og inkludering. 

Formål 
Stiftelsens formål er å styrke og utvikle bistanden og fremme menneskerettigheter for 
mennesker med funksjonsnedsettelser i land utenfor Norge og virke som pådriver og 
rådgiver for myndigheter og bistandsorganisasjoner i Norge. 

Visjon   
En verden som på en likeverdig måte inkluderer mennesker med funksjonsnedsettelser 
 
Verdier  

• Inkludering og deltagelse  
• Likestilling og solidaritet  
• Likeverd og respekt  

Sentrale prinsipper  
• Likepersonsarbeid  
• Ansvarlighet og åpenhet  
• Samarbeid  
• Kvalitet og kreativitet  
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Strategiske mål 

Atlas-alliansens overordnete mål er at «Ingen skal utelates»: Mennesker med 
funksjonsnedsettelser i fattige land er inkludert på alle nivå, og deres rettigheter 
respekteres. Mennesker med funksjonsnedsettelser er blant de mest marginaliserte på 
verdensbasis, og Atlas-alliansens mål er at de som ligger lengst bak skal nås først.  

Dette vil vi oppnå: 

1. Funksjonshemmedes grunnleggende rettigheter  

a. Funksjonshemmedes organisasjoner er sterke, demokratiske og 
representative og er viktige pådrivere for funksjonshemmedes rettigheter i 
den nasjonale og internasjonale debatten.  

b. Nasjonale og lokale myndigheter i partnerland fremmer inkludering og 
beskytter funksjonshemmedes rettigheter i tråd med FNs konvensjon om 
rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (UNCRPD), 
bærekraftmålene, FNs kvinnekonvensjon og FNs barnekonvensjon. 

c. Funksjonshemmede kvinner og jenter er likestilt, og diskrimineres verken på 
grunn av funksjonsnedsettelse eller kjønn. Funksjonshemmede kvinner og 
jenter har tilgang til rettslig beskyttelse, helsetilbud, inntektsbringende arbeid 
og utdanning. 

d. Funksjonshemmedes organisasjoner har kunnskap om situasjonen for 
funksjonshemmede i krise og konflikt, og bidrar til at rettighetene for 
funksjonshemmede møtes i konfliktsituasjoner. 
 

2. Inkluderende utdanning og livslang læring  

a. Funksjonshemmede barn, unge og voksne drar nytte av elevsentrert, 
inkluderende utdanning og opplæring, både i grunnskole, videregående 
utdanning, og yrkesopplæring. 

b. Skolemyndigheter og lærere har nødvendig kunnskap og kompetanse i 
inkluderende utdanning og opplæring. 

c. Funksjonshemmede barn og voksne under utdanning og opplæring har tilgang 
til og drar nytte av tilpassede hjelpemidler, undervisningsmateriale og digital 
teknologi.  
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3. Helse, habilitering og rehabilitering  

a. Funksjonshemmede, og de som står i fare for å bli funksjonshemmet, får det 
best oppnåelige helsetilbudet uten diskriminering. Dette inkluderer 
forebygging, behandling og rehabilitering.  

b. Funksjonshemmede får hjelpemidler, og funksjonshemmedes organisasjoner 
er premissleverandører og aktive pådrivere for offentlige 
hjelpemiddelsentraler som sikrer tilgang også for de fattigste og mest 
marginaliserte funksjonshemmede.  
 

4. Arbeid og inntekt  

a. Funksjonshemmede har anstendig arbeid og inntekt eller andre økonomiske 
ressurser som sikrer deres livsgrunnlag. 

b. Funksjonshemmede benytter seg av kredittordninger, for eksempel gjennom 
spare- og lånegrupper. 

c. Funksjonshemmede bruker relevant teknologi som fremmer aktiv deltakelse i 
arbeid og inntektsbringende aktivitet.  

 

5. Inkluderende utviklingspolitikk og bistand 

a. Norsk utviklingspolitikk og bistand inkluderer funksjonshemmede på alle 
områder.  

b. Norske bistandsorganisasjoner inkluderer funksjonshemmede i sitt arbeid 
både i Norge og i Sør.  

c. Atlas-alliansens partnerorganisasjoner i Sør bidrar til at andre 
utviklingsaktører inkluderer funksjonshemmede i sitt arbeid. 

d. Minst 1% av norsk bistand er øremerket målrettede tiltak for 
funksjonshemmede. 

Målgrupper  

Hovedmålgruppen for Atlas-alliansens arbeid er funksjonshemmede i fattige land, 
hovedsakelig i våre hovedsamarbeidsland Nepal, Uganda, Malawi og Zambia, men også i 
andre land hvor organisasjonene i Atlas-alliansen kan bidra vesentlig. 

Befolkningsutvikling i landene vi arbeider gjør at vi vil ha et spesielt fokus på barn og unge. I 
Uganda, Malawi og Zambia er over halvparten av befolkningen under 18 år. Det betyr at det 
er veldig viktig for landets fremtid hvordan det går med de unge. For å sikre en bedre 
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fremtid må vi gi både nåværende og kommende generasjoner muligheter til utdanning, 
arbeid, helsetilbud og likeverdig deltakelse i samfunnet. 

Funksjonshemmedes familier er også en viktig målgruppe. De lever nært på den 
funksjonshemmede og kjenner deres behov og muligheter best. Det er ofte en økonomisk og 
sosial belastning for en familie å ha et familiemedlem med en funksjonsnedsettelse, og 
sannsynligheten for at familien er fattig øker hvis et familiemedlem har en 
funksjonsnedsettelse. 

 
Strategiske føringer og prinsipper 

Vi vil arbeide langs følgende hovedlinjer: 

1. Rettighetsbasert inkludering 
2. Samarbeid og partnerskap 
3. Legitimitet og ansvarlighet  
4. Kunnskap og kontekst 
5. Bærekraft 
6. Kvalitet og resultater 
7. Kontinuitet og nyskapning 
8. En sterkere Atlas-allianse 

 
1. Rettighetsbasert inkludering  
Funksjonshemmede er verdens største minoritet og blant de mest marginaliserte gruppene i 
det globale fellesskap, med andre ord en stor og viktig del av verdens utelatte fra felleskapet 
og deltakelse i samfunnet. Men med FNs konvensjon om rettighetene for personer med 
funksjonsnedsettelser har verden forpliktet seg til å sikre like rettigheter for alle. FNs 
medlemsland er i tillegg forpliktet til å bidra til å oppnå bærekraftmålene innen 2030.  

Atlas-alliansen og partnerorganisasjonene i Sør spiller på lag med myndigheter og andre for 
full måloppnåelse. Vi vil fremme funksjonshemmedes rettigheter og bidra til at ingen 
utelates. Vi vil bidra til at våre partnere kan delta på internasjonale arenaer for å styrke 
deres arbeid med å fremme funksjonshemmedes rettigheter i hjemlandet. 

Brukermedvirkning er et grunnleggende krav i all dialog med myndigheter og 
tjenesteleverandører. Funksjonshemmede må selv delta når spørsmål om våre rettigheter 
drøftes, og vi vil bidra konstruktivt med løsninger fordi vi selv vet best hvilke løsninger som 
er nødvendig for å oppnå våre rettigheter. 

Atlas-alliansen vil gå i dialog med myndigheter, utdannings- og helseinstitusjoner, næringsliv 
og andre for å sikre at tjenester hindrer diskriminering og virker inkluderende i praksis. Der 
hvor det offentlige svikter i tjenesteleveranser vil Atlas-alliansen bidra til at nødvendige 
forebyggende og rehabiliterende tiltak blir satt inn.  
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Atlas-alliansen vil legge vekt på grupper som blir dobbelt diskriminert, spesielt 
funksjonshemmede jenter og kvinner. Slik vil Atlas-alliansen bidra til at de mest 
marginaliserte av de marginaliserte nås. 

2. Samarbeid og partnerskap 
Atlas-alliansens utviklingsarbeid er basert på en rettighetsbasert tilnærming med 
utgangspunkt i prinsippet «nothing about us without us». Vi er en del av den globale 
bevegelsen av funksjonshemmedes organisasjoner, og vi samarbeider primært med 
funksjonshemmedes egne organisasjoner i Sør.	Gjennom funksjonshemmedes lange 
rettighetskamp i Norge har vi opparbeidet oss erfaringer som kan være nyttige for 
funksjonshemmedes organisasjoner i Sør. Erfaringsdeling og felles organisering bidrar til å 
fremme vår felles agenda.  

I alle land er det kamp om ressurser, kamp om posisjoner, og kamp om å bli hørt. Dersom vi 
skal se varige og bærekraftige resultater av vårt arbeid må vi være villige til å inngå 
langsiktige partnerskap som gjør at våre partnerorganisasjoner kan utvikle seg til å bli sterke 
organisasjoner med kunnskap, kompetanse og ressurser til å føre kampen for egne 
rettigheter videre også etter at partnerskapet med Atlas-alliansen er avsluttet. 

Atlas-alliansen vil både samarbeide med og utfordre myndigheter, næringsliv og andre 
aktører. Spesielt vil vi arbeide for å ansvarliggjøre myndigheter for å levere på de 
forpliktelsene som FNs konvensjon om rettighetene for personer med funksjonsnedsettelser 
og bærekraftmålene pålegger dem. Vi vil støtte og fremme bruk av lokale, nasjonale og 
internasjonale mekanismer for rapportering og ansvarliggjøring. Vi vil gjøre dette i nært 
samarbeid med den internasjonale bevegelsen av funksjonshemmede og med andre 
organisasjoner som fremmer funksjonshemmedes rettigheter. 

3. Legitimitet og ansvarlighet 
Et sterkt sivilt samfunn forutsetter sterke organisasjoner som med legitimitet fremmer sine 
interessepolitiske saker. Vi vil fortsette å bidra til bygging av demokratiske og ansvarlige 
organisasjoner, sørge for at organisasjonenes medlemmer blir hørt, og at demokratiske 
spilleregler følges. 

Lokalt eierskap er en forutsetning for at tiltak kommer målgruppen til gode. Atlas-alliansen 
vil ha våre partnerne i fokus, og bidra til at tiltak og handlingsplaner reflekterer det 
målgruppene trenger og etterspør. Vi vil fortsette å støtte organisasjonenes arbeid for at 
lokale og nasjonale myndigheter gjør kjent og implementerer de lover og regler som gjelder 
for inkludering av funksjonshemmede. 

Legitimitet og ansvarlighet handler også om forvaltning av midler mest mulig effektivt og i 
åpenhet. Vi vil fortsette vårt arbeid med å få best mulige resultater for hver krone, og styrke 
arbeidet med kontroll og god ressursforvaltning for å forebygge og avdekke korrupsjon. 
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Målet om legitimitet, ansvarlighet og kontroll skal også være en integrert del av vår støtte til 
organisasjonsutvikling. En demokratisk organisasjon sørger for innsyn og kontroll gjennom 
åpenhet omkring budsjett, regnskap, varsling og oppfølging av eventuelle misligholdssaker. 
Arbeidet mot korrupsjon og for sunn økonomisk kultur i alle ledd vil bli prioritert, bl.a 
gjennom tydelig fordeling av ansvar, kompetansebygging, videre utvikling av felles verktøy  
og gode varslingsrutiner. 

4. Kunnskap og kontekst 
God bistand er kunnskapsbasert. Atlas-alliansens prosjekter og løsninger utvikles av partnere 
basert på lokale behov og deres kunnskap om lokal og nasjonal kontekst. 
Funksjonshemmedes situasjon varierer fra land til land, og innen hvert land. Vi legger derfor 
stor vekt på prosjektutvikling fra dem som har «skoen på». Våre partnere sitter på detaljert 
kunnskap om sosiale og politiske forhold, kultur og religion, familie-nærmiljø-stat, 
maktstrukturer, kjønnsroller og klasseskiller, og korrupsjonsrisiko. Atlas-alliansen har over tid 
bygget opp spisskompetanse på våre fire hovedsamarbeidsland Malawi, Uganda, Zambia og 
Nepal. Levekårsundersøkelsene gjennomført av Sintef har bidratt til å gi verdifull kunnskap 
om våre hovedsamarbeidsland. 	

5. Bærekraftige løsninger. 
Lokalt eierskap er en forutsetning for bærekraftige prosjekter og langsiktige løsninger. 
Funksjonshemmedes eget rettighetsarbeid vektlegger den sosiale pilaren i bærekraftig 
utvikling. Funksjonshemmedes egne rettigheter, barns rettigheter, likestilling, arbeideres 
rettigheter og godt styresett er alle del av en helhetlig og bærekraftig samfunnsutvikling, 
hvor funksjonshemmedes organisasjoner bidrar til felles løsninger. Atlas-alliansen vil støtte 
funksjonshemmedes organisasjoner som aktive pådrivere for sunn og bærekraftig økonomi i 
sine respektive land, herunder kamp mot korrupsjon og misbruk av midler både innad i 
organisasjoner og på myndighetsnivå.  

For å oppfylle rettighetene til funksjonshemmede står bærekraftige løsninger sentralt. 
Funksjonshemmede er avhengig av et velfungerende skattesystem og en politikk for 
rettferdig fordeling av ressurser, og er også spesielt utsatt ved endringer i klima og miljø. 
Atlas-alliansens vil fortsette å samarbeide med organisasjoner og aktører som kan styrke 
våre partnere som endringsagenter, og videreføre arbeidet med gjensidige analyser av 
arbeidsmåter hvor ulike perspektiver bringes inn (inkludering, barns rettigheter, likestilling, 
klima og miljø, antikorrupsjon, kultur og religion). 

For å minske avhengigheten av Atlas-alliansen som donor vil vi arbeide for at våre 
partnerorganisasjoner har flere inntektskilder.  

6. Kvalitet og resultater 
For å sikre at vi oppnår gode resultater som kommer målgruppen vår til gode, skal Atlas-
alliansen være en lærende organisasjon, hvor vi lærer både av hverandre og av andre, 
gjennom jevnlig oppfølgning, kvalitetssikring og evalueringer.  
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Det er lønnsomt å ha færre og større prosjekter fremfor flere og mindre. Samtidig er mange 
av våre partnere er små og relativt unge organisasjoner, noe som krever ekstra oppfølging. 
Atlas-alliansen vil etterstrebe å redusere antall prosjekter for å sikre effektiv bruk av midler i 
Norge, men vil ta hensyn til våre partneres behov og kapasitet. Atlas-alliansen vil øke støtten 
til prosjekter som leverer gode resultater, samtidig som vi vil fase ut prosjekter som ikke 
leverer som forventet.   

Arbeidet med innhenting av data skal styrkes og i større grad disaggregeres på kjønn, 
funksjonsnedsettelser4 og alder. Vi skal måle og rapportere på oppnådd effekt av tiltakene 
(resultater) fremfor aktiviteter. Verktøy for datainnsamling og aggregering av resultater skal 
videreføres og styrkes.  

7. Kontinuitet og nyskapning 
Å oppnå varig endring tar tid. Atlas-alliansen vil bygge videre på det beste i eksisterende 
prosjekter, og styrke tiltak som vi vet kan levere mer over tid. Vi vil også sørge for at gode 
prosjekter prøves ut i nye kontekster. For å skape en god overgang mellom utfasing av gamle 
prosjekter og etablering av nye prosjekter legger vi til rette for at prosjekter fases ut og inn i 
løpet av rammeavtale-perioden.  

Innovasjon og nyskapning forutsetter at man er villig til å ta noe mer risiko, og at det blir lagt 
til rette for å gjennomføre prosjekter hvor måloppnåelse ikke kan forutses med sikkerhet. 
Atlas-alliansen vil legge til rette for dette gjennom å sette av en andel av vår portefølje til 
nye tiltak. Tiltakene skal levere på eksisterende strategiske mål, med siktemål å finne nye 
arbeidsmåter og rekruttere nye organisasjoner inn i bistandsarbeidet. 

8.  En sterkere Atlas-allianse 
Atlas-alliansen fremmer funksjonshemmedes rettigheter både i Norge og i Sør. For å levere 
enda bedre resultater for vår målgruppe vil vi legge vekt på følgende: 

• Vi skal inkludere flere funksjonshemmedes organisasjoner i det internasjonale 
arbeidet 

• Vi skal arbeide aktivt for at kravet om egenandel ikke hindrer funksjonshemmedes 
deltakelse i solidaritetsarbeidet 

• Vi skal være en lærende organisasjon som aktivt bruker egen generert kunnskap og 
den kunnskap og kompetanse som våre samarbeidspartnere innehar. Vi skal dele vår 
kunnskap med andre som ønsker å inkludere funksjonshemmede i sine 
bistandsprosjekter. 

• Vi skal ha et tillitsbasert og godt samarbeid internt i Atlas-alliansen. 
• Vi skal være en kunnskapsbasert, analytisk og tydelig stemme i norsk bistandsdebatt, 

med vekt på å fremme inkludering i faglig relevante sammenhenger. 
• Vi skal utvikle videre samarbeid med globale aktører, og spesielt da det nordiske 

nettverket av funksjonshemmedes organisasjoner.  

	
4 Washington Group Disability Question Sets 


