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- Goodbye, sir, - den vesle
flyvertinnen nikket adjø. Et
ter 20 timer i lufta var jeg blitt
vant til tiltaleformen og nik
ket tilbake. Lufta var trykken
de het og fuktig. Tydelig vi
var ved ekvator. Fra bussvin
duet på veien inn til sentrum
så jeg potteplantene hjem
mefra - bare fem ganger så
sto re. Guiden orienterte. Sin
gapore har verdens nest stør
ste havn, men skal snart væ
re nr. 1. Utbyggingsplanene
er store. Strategisk plassert i
skipsleia mellom Østen og
Det indiske hav har byen blitt
et viktig knutepunkt - også
finansielt. Det var lite å se av
Østens mystikk - nye og
moderne bygninger i vester
landsk arkitektur passerte
vinduet. Byggeplassene skil
te seg ut ved at stillasene var
bambusstokker
surret
sammen etter kurvstolprin
sippet. Bilene var fine visstnok var det ikke lov å
bruke dem lenger enn i fem
år - da skulle de kasseres
av sikkerhetsgrunner! I sen
trum var dl:lt dagsavgifter for
i det hele tatt å kunne kjøre.
Kriminaliteten var lav og
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straffene strenge - bot for å
kaste papir på gata - døds
straff for hasj. Strenge bar
nebegrensningsprogrammer.
Hva med helse- og sosialve
senet? Rakk ikke å spørre bussen stoppet utenfor ho
tellet og kongressenteret.
«Disabled Peoples Interna
tional - 1.st World Con
gress». Hvorfor var jeg her?
Formannen i FFOs Ungdom,
Arnt Aas, hadde søkt om
midler fra Utenriksdeparte
mentets bevilgning til inter
nasjonalt
ungdomsarbeid.
Han gjorde det på egen hånd
for å rekke søknadsfristen og
fikk kritikk for dette, inntil
pengene kom. FFOs arbeids
utvalg bestemte seg for at
ungdomsrepresenta
nten
skulle få fu lle rettigheter i
FFOs delegasjon, men ville
plukke ut vedkommende
selv. Fem var nominert - jeg
ble den heldige.
Hei, Knut. Ann-Marit Sæ
bønes og Finn Grønseth kom
mot meg - de hadde fått
gratisbilletter av SAS og had
de kommet en dag i forveien.
Før konferansen åpnet
hadde vi fe llesmøte med den

svenske delegasjon. De sat
set stort og var 11 til sam
men. Vi forsto på deres leder,
Bengt Lindquist , at det var
problemer med konferansen.
Ikke alle medlemmene av
Steering Committee hadde
fått forberedt seg like godt.
Det var murring blant annet i
den engelske delegasjonen
- programmet som var satt
opp tillot ikke i stor nok grad
diskusjon om vitkige saker
som vedtekter og arbeidspro
gram. Innerst inne var vi vel
enige - på den annen s ide
var selve konferansen et så
stort og komplisert arrange
ment at det skulle lite til for å
velte alt og forspille mulighe
tene til å stifte en egen inter-

Artikkelforfatteren før han ble syk ...
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nasjonal organisasjon for
funksjonshemmede.
Møtet ble hevet - vi dro
på byen - men kom ikke len
ger enn noen hundre meter
fra hotellet . Der lå «Lucky
Plaza». Bare navnet forteller
mye om kjøpesentret. Gull
smed-, foto-og klesforretnin
ger, oppti l flere i hver etasje
og huset var høyt. Her var
pruttingen satt i system.
Prislappsummen fratrukket
10% var som regel første
«Special Price for You!». Et
godt kjøp var avhengig av at
du f ikk prutet videre. Etter en
halvtimes
parlamentering
om en ring, følte jeg at tiden

var inne for å slå til , da ek
speditrisen utbrøt: «lsnt't
your wife worth more than
that?».
Tilbake til hotellet var det
oppslag utenfor heisen. Den
engelske delegasjonen invi
terte til diskusjonsmøte om
«Democracy in DPI?» For
mannen Henry Ens satt og
tok imot kritikken. Han lovet
at programmet sku lle bli en
dret slik at det ble rom for
mer diskusjon om formelle
forho ld som til slutningst or
mer, vedtekter osv.. Han f ikk
roet gemyttene.
Vi i den skandinaviske de
legasjonen følte oss tråkket

på av et annet forhold. Orga
nisasjoner for psykisk utvik
lingshemmede ble ikke sett
på som inte resseorganisa
sjon fordi det var de pårøren
de som sto som medlemmer.
Ann-Marit tok ordet og på
pekte at vi ikke kunne to lere
re at slike organisasjoner ble
holdt utenfor. Det var ikke si
ste gangen hun måtte si det.
Det skulle vise seg at nett
opp dette skulle bli et av de
store diskusjonstemaene på
konferansen.
Men så var tiden kommet
til den formelle åpningen Welcome-Reception.
Flykapret
- Det har vært et slit å få
samlet alle her, sa Henry Ens
- to av delegatene ble til og
med kidnappet på ·veien hit.
Senere fikk vi høre at det var
to fra Zimbabwe som hadde
vært passasjerer ombord på
et fly som skulle mellomlan
de på Seychellene. Der had
de en gruppe syd-afrikanske
opprørere forsøkt seg på
statskupp . De kapret flyet og
tvang det tilbake til Afrika.
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Litt av en story , tenkte jeg.
Fikk tatt noen bilder av dem,
skrevet et ark om «Two han
dicapped nearly missed the
DPl-conference when their
airplane was high-jacked» og dro ned til UPls kontor.
Dessverre - storyen var alle
rede brukt.
Tilbake på konferansen
var den svenske delegasjo
nen på jakt etter en referent
til en av «Work-Shop'-ene»
hvor Bengt Lindqu ist skulle
være leder. Loddet falt på
meg. Kort breefing av Bengt i
korridoren før vi hører at
«Work-Shop'-ene» blir avlyst
til fordel for gruppediskusjo
ner om vedtektene. Regione
ne skulle samles hver for
seg. En av engelskmennene
ble ordstyrer. To lange økter
- uenighetene ble tatt opp
- tonen bar preg av at det
var mulig å manøvrere seg
fram til kompromisser.
Referatet skulle fremleg
ges neste morgen til videre
behandling i den sentrale
«Constituti on Committee».
Oppe på rommet rigget jeg
meg til med notater, skrive
maskin, ordbok. Etter som
jeg skrev begynte jeg å få
vondt i baken - tok et varmt
bad - skrev videre. Var ne
sten ferdig etter fem-seks
bad. Prøvde å sove - ble lig
gende og kaste meg i sengen
- smertene kom i perioder.
Klokken ringte tidlig . Opp og
skrive ferdig referatet, levere
til kopiering , få delt ut kopier
til gjennomlesning og god
kjenning før det hele var klart
og ferdig til å overleveres di
rigenten.
I salen var det tegn til kaos
- diskusjonen gjaldt stem
merett på konferansen -
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Funksjonshemmedei alle land:
- Bygg egne organisasjoner!
Slåss for deres menneskerettigheter!

Joshua Malinga blir ønsket velkommen etter flykapringen av
Henry Ens, interimstyrets formann. Bak ham Ron Chandron
Dudley, som ble valgt til DPl's nye formann .

Bengt Lindquist vinket på
Ann-Marit - noen utenom
han burde presentere det
skandinaviske syn på forel
dreorganisasjoner. Hun får
ordet. Gjennom øretelefo ne
ne med simultantolking får
jeg henne på fransk - jeg
begynner å bli sjaber. Rekker
å registrere at representan
ten fra Singapore - Ron
Chandran Duddly - frem
mer et kompromissforslag
og får forsamlingen med seg.
Kommer meg opp på rommet
- smertene er blitt kraftige
re i baken. Utpå ettermidda
gen kommer Ann-Marit opp
med konferansens offisielle
lege, som gir meg smertesti l
lende. Dagen etter bærer det
til sykehus. Jeg forklarer

som best jeg kan:
l'm suffering from
Chrons disease - my thick
testiny has been removed
but rectum is left behind».
Legen skriver en erklæ
ring:
«He is able to travel, but
has to leave as soon as pos
sible». - Han gir meg flere
tabletter. Apex-billetten for
andres. Singapore Airlines
har en avgang samme kveld.
På Fornebu står min kone
med gutten vår og Svein Ja
cobsen fra FFO er sjåfør. Ul
levål er varslet.
- Uf laks Knut, sier legen.
Det kunne skjedd hvor som
helst. Vi fjerner endetarmen
- så er du sikker på at det
ikke gjentar seg!

Det var mange som fikk as
sosiasjoner til en annen in
ternasjonal forsam ling og
det var nok også Rolf Ut
bergs hensikt da han leste
opp forslaget ti l avslutnings
resolusjon 'på st iftelseskon 
gressen t il Disabled Peoples
International. - Funksjons
hemmede i alle land, slå dere
sammen med oss i vår kamp
for full deltakelse og likestil
ling og like muligheter for al
le. Slutt opp om å forkaste
politikk som produserer for
urensninger og ødeleggelser,
vold og kriger, politikk som
skaper vedvarende fattigdom
og underernæring, støtt våre
krav om tiltak som kan for
hindre at funksjonshemmin
ger forårsaker ulike mulighe
ter til å oppnå uavhengighet.
Bygg deres egne organisa
sjoner, slutt opp om Dis
abled Peoples International!
Mer enn 400 delegater fra
over 50 nasjoner sluttet en
stemmig opp om resolusjo
nen på konferansens siste
dag. Da var det oppnådd
enighet om viktige organisa
sjonsprins ipper og det nye
verdensrådet var valgt. Man
hadde lykkes i å skape en
verdensorganisasjon uteluk
kende styrt av funksjons-

hemmedes egne organisa
sjoner.
- Det er en vaklende orga
nisasjon som er stab let på
bena. Ikke uten betydelig
støtte såvel økonomisk som
organisato risk vil den klare å
overleve, sier Finn Grønseth
- en av de norske delegate
ne.
Det er ingen tvil om at or
ganisasjonen har mange og
store oppgaver. I første rekke
knytter disse seg t il arbeidet
blant funksjonshemmede i
den tredje verden. Her ligger
utfordringene i kø og venter
på en aktiv DPl-organisasjon.
Da det under konferansen
var tilstede kun 5 land fra Eu
ropa som var valgbare til ver
densrådet, ble vi enige om å
la Ann Marit Sæbønes være
den norske representant i rå
det. Dette valget er gjort un
der forutsetning av at Norge
melder seg inn i DPI.
Dersom FFO skal melde
seg inn i DPI må det bety at vi
er villige ti l å avsette ar
beidskraft, tid og penger for
en nye organisasjonen .
Under kongressen ble det
ikke lagt skjul på at samar
beidsorganene i Norge og

Sverige sto som modell for
mange lands ønsker om
hvordan en skal bygge opp
nasjonale samarbeidsorga
ner. Den viten og kunnskap
som vi har bygget opp gjen
nom arbeidet i Norge, må vi
nå være villig ti l å eksportere
og derigjennom avsette nød
vendig t id og midler slik at
det budskapet vi vil bringe
når skikkel ig fram til motta
kerne.
Vi som deltok i Singapore
tror det er riktig at FFO mel
der seg inn i DPI. Vi mener at
sekretariatet i samarbeid
med arbeidsutvalget må fin
ne fram til hvordan dette
praktisk kan løses i forhold
t il andre presserende oppga
ver i FFO.
Finn Grønseth legger for
egen regning til at selv om
utgangspunktet for dannel
sen av DPI var uenigheter på
Rehabilitation International
(Rl)s konferanse i Canada i
juni 1980 så vil DPI.aldri kun
ne bli noe alternat iv til denne
organisasjone n og at FFO
derfor bør stå ti lsluttet beg
ge, blant annet for å kunne
t rekke nyttig kunnskap og er
faring med over i DPI.
Disse spørsmål skal med
det første opp til behandling
i FFOs representantskap.
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