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For at vi skal kunne nå FNs bærekraftsmål, og for å følge opp Norges nye strategi 
“Likestilling for alle. Styrket innsats for personer med nedsatt funksjonsevne i 
utviklingspolitikken (2022-25)”1, kreves det en drastisk økning i innsatsen for 
likestilling og inkludering av funksjonshemmede.   
  
Prinsippene Ingen skal utelates og Ingenting om oss uten oss må være bærende 
premisser i norsk utviklingspolitikk. Hovedmålet er at funksjonshemmedes 
interesser, i samsvar med FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt 
funksjonsevne (CRPD), skal inkluderes og fremmes i all norsk bistand. Dette må 
reflekteres i bistandsbudsjettet og i organiseringen av utviklingssamarbeidet.   
  

CRPD innebærer et paradigmeskifte, bort fra en medisinsk til en sosial og 
menneskelig forståelse av funksjonshemming, basert på et klart rettighets- og 
mangfoldsperspektiv. Funksjonshemmedes organisasjoner både i Norge og i Sør er 
viktige samarbeidspartnere i dette rettighetsbaserte arbeidet.  
  
Atlas-alliansen vil aktivt støtte regjeringens arbeid med implementering av strategien, 
inkludert arbeidet med holdningsendringer og innsatsen mot interseksjonell 
(flerdimensjonal) diskriminering, spesielt diskriminering av kvinner og barn med 
nedsatt funksjonsevne, mennesker med intellektuelle funksjonsnedsettelser og 
mennesker med psyko-sosiale funksjonsnedsettelser.   
  
Atlas-alliansen vil aktivt støtte norsk arbeid for likestilling og inkludering i videre 
oppfølging av Global Disability Summit (GDS), samt i relevante multilaterale 
organisasjoner, med vekt på eierskap (“funksjonshemmede i førersetet”) og 
sporbarhet av inkludering i all bistand. For å følge opp GDS 2022 og for å bidra til å 
Norge innfrir sine forpliktelser vil Atlas-alliansen spesielt arbeide for:  
  

1. Likestilling, inkludering og sporbarhet   
All norsk utviklingsbistand må fremme likestilling og være inkluderende og 
sporbar, og Norge må stille krav til alle mottakere av norske bistandsmidler 
om å rapportere (som et minimum) iht. OECD/DAC-markøren. Dette gjelder 
også den multilaterale bistanden.   
  
2. Funksjonshemmede i førersetet  
Funksjonshemmedes organisasjoner må spille en nøkkelrolle i innsatsen 
for funksjonshemmede i utviklingssamarbeidet. Det gjelder ikke minst i 
strategiske partnerskap, hvor funksjonshemmedes organisasjoner må sitte 
i førersetet, i tråd med Charter for Change fra GDS 2018 og 
slutterklæringen fra GDS 2022. Ubalansen i makt og innflytelse må endres, 
og funksjonshemmedes organisasjoner og andre partnere i Sør må få 
større eierskap til egen agenda og egne løsninger. Herunder må også 
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ubalansen i maktforhold mellom menn og kvinner og diskriminering av 
kvinner med funksjonsnedsettelser adresseres.  
  
3. Implementering av strategien “Likestilling i norsk 
utviklingssamarbeid”  
Regjeringen må lage en konkret handlingsplan og opprette et eget 
inkluderingsteam med et nettverk av ansvarlige for en slik handlingsplan i 
alle deler av utviklingsadministrasjonen (UD, Norad, ambassadene, 
delegasjonene).   
  

Norad/UD må innføre tydelige og eksplisitte krav til inkluderende 
planlegging og til rapportering av disaggregerte resultater for 
funksjonshemmede i alt utviklingssamarbeid.  
  
Inkludering av funksjonshemmede må være en sentral del av Norads 
kunnskapsbank.  
 
4. Inkludering i humanitær innsats/nødhjelp.  
All norsk humanitær innsats må fremme likestilling og være inkluderende 
og sporbar. Strategien for norsk humanitær innsats må ta hensyn til og 
inkorporere innspill fra funksjonshemmedes organisasjoner, samt til de 
konvensjoner og retningslinjer Norge har sluttet seg til, slik som CRPD, 
Security Council Resolution 2475, og Charter on Inclusion of Persons with 
Disabilities in Humanitarian Action. Norske humanitære organisasjoner og 
FN-organisasjoner støttet av Norge må påse at de har effektive 
humanitære inkluderingsstrategier.  
  
5. Inkluderende arbeid med matsikkerhet og klimatilpasning.  
Funksjonshemmede rammes særlig hardt av klimaendringer, 
miljøødeleggelser og sviktende tilgang på mat. Regjeringen må i sin nye 
satsing på klimatiltak og matsikkerhet sørge for at funksjonshemmede og 
deres familier blir inkludert i arbeid med klimaplaner og -tilpasninger, samt 
får oppfylt sine rettigheter til tilstrekkelig og trygg mat2.  
  
6. Finansiering til funksjonshemmedes eget rettighetsarbeid må styrkes 
vesentlig.  
Midler til målrettede tiltak for inkludering av funksjonshemmede har de 
siste 12 årene ligget mellom 0,4% og 0,7% av norsk bistand. Denne andelen 
må økes til minimum 1% av norsk bistand årlig innen 2025.  
  
7. Interessepolitiske organisasjoner i norsk utviklingssamarbeid   
Regjeringen må legge til rette for at marginaliserte grupper (inkludert 
funksjonshemmede) ivaretas i utviklingssamarbeidet gjennom sine 
respektive interesseorganisasjoner.  For å sikre dette er det to 
forvaltningsmessige hensyn som må tas. For det første må kravet om 
egenandel differensieres. For det andre må UD/Norad i større grad dele 
risiko knyttet til korrupsjon i partnerland.  
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