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Generelle oplysninger
1. Ansøgende organisation
Navn
Adresse
Postnummer og by
Kontaktperson

Dansk Handicap Forbund (DHF)
Hans Knudsens Plads 1 A
2100 Kbh. Ø
Henry Lind

Telefonnummer

Telefaxnummer

Email

3929 3555

3929 3948

henry@dhf-net.dk

Dato

Underskrift

2. Programtitel
Dansk: DHF’s Latinamerika Program

2013 – 2015- Udvikling af handicapbevægelserne

Spansk: Trabajando unidos y coordinados las asociaciones de las PCD de las tres naciones- TUCAN
3. Programformål

Udviklingsmål: Ved at udmønte FNs handicapkonvention og de afledte juridiske rammer,
respekteres og overholdes rettighederne for mennesker med handicap i Honduras, Bolivia og
Nicaragua. Dette monitoreres og forsvares af mennesker med handicap organiseret i
handicaporganisationer og deres respektive paraplyorganisationer, som arbejder ud fra værdier som
demokrati, gennemsigtighed, med fokus på ligestilling, enhed og koordinering, og som gradvist og
progressivt forbedrer levevilkårene for mennesker med handicap.
Programmål – Honduras:

I 2015 har de deltagende honduranske handicaporganisationer øget deres kendskab til de erfaringer
programmets øvrige partnere har med organisationsudvikling og rettighedsarbejde og øget deres
organisatoriske og administrative kapacitet, inklusiv kapacitet til at udføre koordineret og planlagt
rettighedsarbejde, der har synliggjort handicapbevægelsen og promoveret overholdelsen af MmH´s
rettigheder, især indenfor sundhed, uddannelse og tilgængelighed.
Programmål – Bolivia:
De fire deltagende bolivianske partnere har i 2015 forbedret deres organisatoriske kapacitet med henblik
på at kunne udføre koordineret og planlagt rettighedsarbejde samt øget deres kendskab til de erfaringer
programmets øvrige partnere har med organisationsudvikling og rettighedsarbejde. Koordineringen
mellem partnerne, såvel som i handicapbevægelsen generelt, er forbedret.
Programmål – Nicaragua:

I 2015 har FECONORI på en koordineret måde og med deltagelse af deres medlemsorganisationer og
lokalafdelinger gennem rettighedsarbejde øget implementeringen af den internationale
handicapkonvention og lov 763, med særlig fokus på uddannelse, sundhed og rehabilitering, ligesom
FECONORI og dets medlemsorganisationer har delt deres erfaringer med rettighedsarbejde med
programmets øvrige partnere.
4. Lokalitet (angiv land og geografiske områder hvor programmet finder sted)

Latinamerika, med fokus på Honduras og Bolivia og i mindre udstrækning Nicaragua. Rettigheder for
mennesker med handicap.
5. Programperiode

•

Forventet start (måned/år) og forventet afslutning (måned/år)

01.01.2013 – 31.12.2015

•

Er programmet en forlængelse (ny fase) af et tidligere program?

Nej

6. Ansøgt bidrag fra Udenrigsministeriet (angiv størrelse af det ansøgte beløb i DKK)

18.000.000 Dkk
7. Samlede programomkostninger (angiv omkostninger i DKK)

18.000.000 Dkk.
8. Andre finansieringskilder (til programmet)
-

9. Budgetteret forbrug i Danmark

2.273.993 Dkk
10. DAC kode (angiv kun én kode)
Angiv hvilken DAC-kode, der relaterer sig til
programmet (hent vejledning her)

15150(DAC-kode) Strengthening civil society

Programoplysninger
11. Programsammendrag

Udviklingsmål: Ved at udmønte den internationale handicapkonvention og de afledte juridiske
rammer, respekteres og overholdes rettighederne for mennesker med handicap i Honduras, Bolivia
og Nicaragua. Dette monitoreres og forsvares af mennesker med handicap organiseret i
handicaporganisationer og deres respektive paraplyorganisationer, som arbejder ud fra værdier som
demokrati, gennemsigtighed, med fokus på ligestilling, enhed og koordinering, og som gradvist og
progressivt forbedrer levevilkårene for mennesker med handicap.
Programmål Honduras: I 2015 har de deltagende honduranske handicaporganisationer øget deres
organisatoriske og administrative kapacitet inklusiv kapacitet til at udføre koordineret og planlagt
rettighedsarbejde der har synliggjort handicapbevægelsen og promoveret overholdelsen af MmH´s
rettigheder, især indenfor sundhed, uddannelse og tilgængelighed.
Programmål Bolivia: De fire deltagende bolivianske partnere har i 2015 forbedret deres
organisatoriske kapacitet med henblik på at kunne udføre koordineret og planlagt rettighedsarbejde.
Koordineringen mellem partnerne, såvel som i handicapbevægelsen generelt, er forbedret.
Programmål Nicaragua: I 2015 har FECONORI på en koordineret måde og med deltagelse af deres
medlemsorganisationer og lokalafdelinger gennem rettighedsarbejde øget implementeringen af den
internationale handicapkonvention og lov 763 med særlig fokus på uddannelse, sundhed og
rehabilitering.
Udvalgte indikatorer for udviklingsmål:
•

Der er i 2015 i Honduras startet en participatorisk reformproces i forhold til at tilpasse
handicaploven til den internationale handicapkonvention, og som er promoveret af FENOPDIH
og FENAPAPEDISH.

•

I 2015 findes der i Honduras bindende normer for tilgængelighed, som inddrager behov for
tilgængelighed fra de forskellige handicapgrupper som døve, blinde og fysisk handicappede og
udarbejdet med deltagelse fra handicaporganisationerne.

•

I 2015 findes der i Honduras vedtagne handlingsplaner til behandling af tryksår og
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lægebehandling af specielle sundhedsproblemer for rygmarvsskadede
•

Der er i 2015 indledt en proces i Honduras for at genåbne uddannelsen af tegnsprogstolke på det
nationale universitet (UNAH)

•

I 2015 har Bolivia udarbejdet en rapport til FN vedr. overholdelse af den internationale
handicapkonvention, ligesom handicapbevægelsen har taget initiativ til at udarbejde en
skyggerapport.

•

I 2015 er antallet af MmH, der er ansat i de bolivianske myndigheder, øget med 20 % i forhold til
2013.

•

I 2015 er antallet af indskrivninger af børn med handicap øget i Nicaragua med mindst 10 % i 9
amter i forhold til 2012, og mindst 80 % forbliver skolesøgende året efter. Indikatoren bliver målt
på 119 udvalgte skoler, hvor der i 2011 var indskrevet 1670 børn med handicap.

•

I 2015 fungerer den nationale rehabiliteringscenter for blinde i Nicaragua, og der er mindst blevet
rehabiliteret 120 blinde og der er certificeret 20 braille og mobilitetsinstruktører.

Udvalgte indikatorer for programmål:
Honduras:
• Sum af sammensatte indikatorer. Indikatoren vil være steget fra 50 i 2012 til 100 i 2015.
Indikatoren vil være summen af de sammensatte indikatorer fra resultat 1, 2, 3 og 4.
• Antallet af medlemmer i de fem partnere, der indleder programmet (AHS, UNCIH,
AHMLYS, APREH y FENAPAPEDISH) er i 2015 øget til 3080 fra 2570 i 2011, hvilket
svarer til en forøgelse med 20 % i forhold til 2011.
• De honduranske partnere inklusive deres lokalafdelinger præsenterer mindst 65 skriftlige
forslag og ansøgninger til handicapkontoret i justitsministeriet, basketfonden ACI-ERP og
kommuner i perioden fra 2013 – 2015, hvilket svarer til en forøgelse på 45 % i forhold til
perioden 2009 – 2011, hvor der blev udarbejdet 45 skriftlige forslag.
• Andelen af partnernes medlemmer, der har deltaget i medlemsmøder eller
generalforsamlinger igennem det forløbne år, øges fra 37 % i 2010 til 45 % i 2015. Antallet af
kvinder, der deltager, svarer mindst til andelen af kvinder i organisationen.
Bolivia:
• I 2015 findes der i Bolivia én føderation, der legitimt repræsenterer MmH, og de nationale og
amtslige handicaporganisationer og paraplyer føler sig repræsenteret af denne.
• I 2015 er der blevet indledt en proces med at tilpasse love og reglementer til den
internationale handicapkonvention indledt og styret af handicapbevægelsen.
Nicaragua:
• I 2015 har FECONORI udarbejdet en skyggerapport vedr. overholdelse af den internationale
handicapkonvention med deltagelse af organisationernes baglande, og sendt denne til FN.
Målgruppe:
Den primære målgruppe udgør de ca. 40.000 medlemmer af de 11 samarbejdspartnere, hvoraf ca. 48
% er kvinder. Den sekundære målgruppe udgør alle mennesker med handicap i de tre lande, som
skønnes at udgøre 2,4 millioner personer, hvor ca. halvdelen er kvinder.
Samarbejdspartnere og partnersamarbejde
Samarbejdspartnerne består af 6 partnere i Honduras, som er en paraplyorganisation af MmH, fire
landsdækkende handicaporganisationer (fysiks, blinde, døve og forældre), samt en lokal
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crossdisability organisation fra San Pedro Sula. I Bolivia er der fire partnere, som er fire
landsdækkende handicaporganisationer. Endelig er paraplyen af organisationer af Mmh fra
Nicaragua samarbejdspartner. Programmet er opbygget med en demokratisk struktur med
fællesmøder for samarbejdspartnere og projektbestyrelser i Honduras og Bolivia med reelle og
konkrete beslutningskompetancer, samt et programforum med deltagelse fra de fire involverede
lande.
Strategi
Det er DHFs strategi at støtte forholdsvis svage medlemsorganisationer af MmH, som kun få andre
internationale organisationer ønsker eller har mulighed for at støtte. Gennem rådgivning og
ledsagelse, og aktiv brug af erfaringsudveksling mellem de tre deltagende lande, hvor især
erfaringerne i Nicaragua vil være yderst vigtige for udviklingen af de øvrige to landes
handicapbevægelser vil DHF støtte udviklingen af slagkraftige, bæredygtige, demokratiske og
gennemsigtige organisationer, der har høj organisatorisk og administrativ kapacitet, samt legitimitet
og kapacitet til at forsvare menneskerettighederne for mennesker med handicap gennem koordineret
og planlagt rettighedsarbejde overfor stat og samfund generelt for på den måde at forbedre
levevilkårene for mennesker med handicap.
Bæredygtigheden opnås ved:
• Organisatorisk bæredygtighed ved bl.a. organisatorisk kapacitet til at fastholde og tiltrække
nye medlemmer og opbygning af demokratiske og gennemsigtige organisationer, da DHF
anser medlemsdemokrati og gennemsigtighed som vigtigste forudsætninger for organisatorisk
bæredygtighed
• Administrativ kapacitet til projektformulering og implementering, så der kan tiltrækkes midler
fra store internationale donorer og fra nationale myndigheder og samfundet generelt.
• Kapacitet til rettighedsarbejde for derigennem sikre blivende og bæredygtige forbedringer af
levevilkårene for MmH.
Det er DHFs erfaring bl.a. fra arbejdet i Nicaragua, at en sådan udvikling tager tid, og det skønnes at
det er nødvendigt at støtte handicapbevægelserne i Honduras og Bolivia gennem 12 – 16 år, inden
den ønskede kapacitet er opnået. DHF vil derfor med stor sandsynlighed også efter dette programs
ophør søge om yderligere midler til at forsætte programmet i Honduras og Bolivia.
DHF har indtil videre støttet handicapbevægelsen i Honduras i fire år og i Bolivia i et pilotprojekt
med midler fra projektrådgivningen siden maj 2011. DHF vil i de to lande i stor udstrækning bygge
på de erfaringer og gode resultater, der er opnået i Nicaragua, selvom der selvfølgelig vil blive taget
hensyn til hvert lands specielle kontekst, som f.eks. stor forskel i geografisk udbredelse i Bolivia i
forhold til de øvrige to lande.
Det er DHF´s opfattelse at handicapbevægelsen i Nicaragua er ved at være i mål i forhold til den
ovenstående målsætning. Når Nicaragua stadig har et mindre komponent i dette program skyldes det
dels, at det først er inden for de seneste fire år, det er lykkedes at stabilisere paraplyorganisationen,
som derfor har behov for lidt yderligere støtte, dels er det af overordentligt stor betydning for
programmet at kunne trække på de gode erfaringer der er gjort i Nicaragua. Paraplyorganisationen
vil i de tre år programmet varer arbejde målrettet med rapportering i forhold til
handicapkonventionen både i form af den officielle landerapport, og i forhold til skyggerapporten,
og dertilhørende monitorering. Erfaringer som vil være meget brugbar i programmets øvrige lande.
En væsentlig del af programmets struktur er de programfora der er planlagt, hvor de tre landes
handicapbevægelser kan diskutere programmets generelle forhold, men også udveksle erfaringer.
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Derudover vil de enkelte partnere også bilateralt udveksle erfaringer med de andres landes partnere
– dog fortrinsvis med deres søsterorganisationer. Erfaringsudvekslingerne har i det nuværende
UNIDAD projekt vist sig at være et meget effektivt redskab, og erfaringerne har kunnet overføres
næsten direkte. Dette skyldes bl.a. at de deltagende partnere er en meget homogen størrelse, både i
form af type organisation, nemlig medlemsorganisationer af MmH og i forhold til behov og tilgang,
da alle arbejder med rettigheder for mennesker med handicap. Den enkelte MmH har ligeledes
meget let ved at identificere sig med andre MmH, inklusiv MmH fra Danmark, da de langt hen af
vejen står med de sammen udfordringer i hverdagen.
Forudsætninger og risici
Eksistensen af demokratiske, medlemsstyrede og gennemsigtige medlemsorganisationer er den
vigtigste forudsætning for at kunne gennemføre indeværende program.
Det forudsættes at den politiske situation i de tre lande forbliver så stabil at programmets aktiviteter
kan gennemføres, dog skal det siges at selvom den politiske situation i de tre lande ikke altid har været
stabil under tidligere projekter, har erfaringen vist at handicapsektoren er mindre berørt grundet en høj
grad af politisk uafhængighed og mindre politisk bevågenhed. Det så man eksempelvis under
statskuppet i Honduras, hvor de fleste aktiviteter kunne gennemføres.
Det forudsættes desuden, at situationen i Honduras med stor kriminalitet ikke forværres imod en
egentlig krisetilstand.
DHF betragter ikke programmet som særlig risikofyldt pga. programmets fleksible opbygning, samt det
faktum at det bygger på 11 faste partnere, hvorved der ikke er afhængighed af en enkelt partner.

12. Tværgående hensyn
Køn
Vægt
(%)

20 %

God regeringsførelse og
menneske-rettigheder
Vægt
Fokus
(%)
(T/M)

Miljø
Fokus
(T/M)

M

Vægt
(%)

0%

Fokus
(T/M)

Fraværende 100 %

T

Hiv/aids
Vægt
(%)

5%

Fokus
(T/M)

M

T= Targeted
M= Mainstreamed

13. Program- og projektrelateret oplysning

Der er i dette program ikke søgt midler til program- og projektrelateret oplysning.
15. Liste over bilag (fuldstændig liste over bilag findes i programdokument)

•
•
•
•
•
•

Bilag 1 Programdokument
Bilag 2 Overordnet budget
Bilag 3 Detailbudget og udbetalingsplan
Bilag 4 Programmatrix
Bilag 5 Strategi og organisationsbeskrivelse
Bilag 14 Folkelig forankring

16. Liste over udvalgte program mål og indikatorer ved programafslutning (maksimalt på én side)

Program mål 1: Honduras:
I 2015 har de deltagende honduranske handicaporganisationer øget deres organisatoriske og
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administrative kapacitet, inklusiv kapacitet til at udføre koordineret og planlagt rettighedsarbejde, der har
synliggjort handicapbevægelsen og promoveret overholdelsen af MmH´s rettigheder, især indenfor
sundhed, uddannelse og tilgængelighed.

Indikatorer
• Antallet af medlemmer i de fem partnere, der indleder programmet (AHS, UNCIH, AHMLYS,
APREH y FENAPAPEDISH) er i 2015 øget til 3080 fra 2570 i 2011, hvilket svarer til en
forøgelse med 20 % i forhold til 2011.
• De honduranske partnere inklusive deres lokalafdelinger præsenterer mindst 65 skriftlige forslag
og ansøgninger til handicapkontoret i justitsministeriet, basketfonden ACI-ERP og kommuner i
perioden fra 2013 – 2015, hvilket svarer til en forøgelse på 45 % i forhold til perioden 2009 –
2011, hvor der blev udarbejdet 45 skriftlige forslag.
• Andelen af partnernes medlemmer, der har deltaget i medlemsmøder eller generalforsamlinger
igennem det forløbne år øges fra 37 % i 2010 til 45 % i 2015. Antallet af kvinder, der deltager,
svarer mindst til andelen af kvinder i organisationen.
•
•

I 2015 fungerer det rådgivende råd som beskrevet i den honduranske handicaplov og er koordineret
af MmH.
Sum af sammensatte indikatorer. Indikatoren vil være steget fra 50 i 2012 til 100 i 2015. Indikatoren
vil være summen af de sammensatte indikatorer fra
Resultat 1, 2, 3 og 4.
Sammensat kønsindikator. Indikatoren vil være steget fra 50 i 2012 til 100 i 2015. Indikatoren vil
være sammensat af indikatorerne 2.3, 2.4, 3.6 og 4.5

Program mål 2: Bolivia
De fire deltagende bolivianske partnere har i 2015 forbedret deres organisatoriske kapacitet med
henblik på at kunne udføre koordineret og planlagt rettighedsarbejde. Koordineringen mellem
partnerne, såvel som i handicapbevægelsen generelt, er forbedret.
Indikatorer
• I 2015 findes der i Bolivia én føderation, der legitimt repræsenterer MmH, og de nationale og
amtslige handicaporganisationer og paraplyer føler sig repræsenteret af denne, hvilket ikke er
tilfældet i 2012.
• I 2015 er der blevet indledt en proces med at tilpasse love og reglementer til den internationale
handicapkonvention indledt og styret af handicapbevægelsen.
•

I 2015 er antallet af medlemsorganisationer af FEBOS, FEBODEIN og FENACIEBO øget fra 43 i
2012 til 55 i 2015

Program mål 3: Nicaragua
I 2015 har FECONORI på en koordineret måde og med deltagelse af deres medlemsorganisationer
og lokalafdelinger gennem rettighedsarbejde øget implementeringen af den internationale
handicapkonvention og lov 763 med særlig fokus på uddannelse, sundhed og rehabilitering.
Indikatorer
• I 2015 er der for mindst 6 nicaraguanske ministerier tydeliggjort budget for handicapområdet,
som påbudt af handicaploven 763.
• I 2015 har FECONORI udarbejdet en skyggerapport vedr. overholdelse af den internationale
handicapkonvention med deltagelse af organisationernes baglande, og sendt denne til FN.
•
•

I 2015 har FECONORI gennem rettighedsarbejde formået, at den nicaraguanske stat har præsenteret
sin rapport overfor FN vedr. overholdelse af den internationale handicapkonvention.
I 2015 er det lykkedes, at 30.000 MmH har fået udstedt handicapcertificeringskort påbudt af lov 763
og sit reglement. Udstedelsen af certificeringskort er endnu ikke startet i 2012.
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