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"Making the difference" på
den Dominikanske Republikk

Gjennom Fredskorpset
ung har Funksjonshem
medes Fellesforbunds
Ungdom (FFOU) i år hatt
to ungdommer fra den
Dominikanske Republikk
på utveksling. Ana og
Lemnis har jobbet for
FFOU, og i tillegg vært på
besøk hos de mange
organisasjonene som er
medlemmer av sammen
slutningen.

D

en dominikanske republikk er en
øystat i det karibiske hav. Øya
deler de med Haiti. Gjennom mange
år har landet vært styrt av korrupte
politikere. Deres eneste mål har vært
å fylle sine egne lommer med penger.
På grunn av dette, lever mange domi
nikanere i dag i håpløshet og fattigdom.
I vårt land er det ingenting som er
gratis. Det er ikke noen hjelp å få fra
myndighetene bare fordi en familie
har et barn med spesielle behov. Å ha
en funksjonshemmet i familien kan
derfor bli svært dyrt.
På den dominikanske republikk er
det noen få institusjoner som arbei
der for å bedre livene til personer
med funksjonshemninger. Der koster
det noe mindre å få assistanse, men
kvaliteten er ofte ikke så bra. For de
som trenger hjelp, er det imidlertid
bedre enn ingenting.
Det offentlige systemet fungerer
dårlig, og det eksisterer for eksempel
ikke et sosialt helse- eller velferdssy
stem. Heldigvis finnes det ikke-statlige
organisasjoner som jobber med å for
bedre helseforholdene. "Den Domini
kanske Rehabiliteringsforeningen" har
jobbet for personer med funksjons
hemninger siden 1963. De har blant
annet 17 sentre over hele landet, hvor
de tilbyr fysisk trening og ortopediske
work shops for protester til lave pri
ser. En annen organisasjon er
"Sirkelen av kvinner med funksjons
hemninger", som jobber med integre
ring av kvinner som har en funksjons
hemning. Like rettigheter og mulighe-

ter er også viktige kampsaker for
organisasjonen. De arbeider for bedre
tilgang og fjerning av både bygnings
messige og mentale barrierer, slik at
funksjonshemmede kan ha enkel
adgang til offentlige bygninger, gater,
transportmidler og arbeid.
I 2003 startet disse to organisasjo
nene å jobbe sammen med FFOU.
Sammen hadde de kjennskap til beho
vene til unge funksjonshemmede, og
startet arbeidet med å etablere en
organisasjon for dominikansk funk
sjonshemmet ungdom. Med penger
fra Fredskorpset-ung, ble "Ungdom
hjelper Ungdom"- prosjektet startet.
Den første gruppen av funksjonshem
met ungdom kom sammen. Gjennom
fire regionale møter ble "Den Nasjo
nale Komiteen for Unge Mennesker
med Funksjonshemninger" etablert.
Målene for dette prosjektet er:
• Å bygge en nasjonal ungdomsorgani
sasjon for unge mellom I 5 og 35 år.
• Forbedring av deltagelse og sosial
integrering av ungdom.
• Øke selvtilliten
• Integrering og inkludering i samfunnet.
• Frivillig arbeid.
I 2003 var to representanter fra
FFOU, Kjersti Grøtting og Thyra
Kirknes, på den Dominikanske
Republikk i I I måneder og arbeidet
sammen med organisasjonene om
dette prosjektet. I 2004 kom vi,Ana
og Lemnis, til Norge for å lære hvor
dan man kan drive en ungdomsorgani
sasjon, og om problemene norsk ung-

I et land uten fungerende helse- og vel
ferdssystem er det særlig vanskelig for
unge funksjonshemmede.
Bildet over: To dominikanske organisasjo
ner og FFOU arbeidet sammen om å
etablere "Den Nasjonale Komiteen for
Unge Mennesker med Funksjonshem
ninger" i 2003.
dom møter i sin hverdag. Til nå har vi
deltatt på seminarer, møter, konferan
ser, ledertrening og leirer. I oktober
var vi på besøk hos PSO-ung og del
tok også på landsmøtet og ungdoms
konferansen. Dette har gitt oss anled
ning til å bli kjent med noen av funk
sjonshemmedes ungdomsorganisasjo
ner i Norge, og se hvor store for
skjellene er fra vårt land.Vi har ung
dom som sliter med de samme funk
sjonshemningene, men de står ikke
sammen i noen organisasjon. En annet
positiv erfaring fra Norge er å se
hvordan det offentlige systemet fun
gerer. Myndighetene i Norge gir støt
te til ungdomsorganisasjoner, og hel
sesystemet fungerer virkelig bra og
det er for alle. Offentlig kommunika
sjon er presis, og personer med funk
sjonshemninger har mulighet til å få
utdanning, jobb og ressurser til å leve
et uavhengig liv.
I desember reiser vi tilbake til den
Dominikanske Republikk med mer
selvtillit, kunnskap og ideer for å for
bedre forholdene for funksjonshem
met ungdom.
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