Medlemsorganisasjoner
Atlas-alliansen består av 16 medlemsorganisasjoner og to samarbeidsorganisasjoner.
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
LHL
Norges Handikapforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Autismeforeningen
Ryggmargsbrokk- og
hydrocephalusforeningen
Norsk Psoriasisforbund
Landsforeningen for Trafikkskadde
Multippel Sklerose-forbundet i Norge
Mental Helse
Foreningen Norges døvblinde
Diabetesforbundet
Hørselshemmedes Landsforbund
Norsk Interesseforening for Stamme
Organisasjoner med samarbeidsavtale:
Stiftelsen Signo
SINTEF Teknologi og samfunn

Atlas-alliansen er en stiftelse av
organisasjoner av funksjonshemmede,
pasienter og pårørende i Norge som siden
1981 har vært involvert i internasjonalt
bistandsarbeid.
Vårt formål er å styrke og utvikle bistanden
og fremme menneskerettigheter for
funksjonshemmede og tuberkuloserammede
i utviklingsland.
Vi bidrar til å skape åpne og inkluderende
samfunn slik at funksjonshemmede kan
delta på lik linje med alle andre.

Atlas-alliansen

Besøksadresse:
Galleriet Oslo, Schweigaardsgate 12
Postadresse:
Boks 9218 Grønland, 0134 OSLO
Telefon: 22 17 46 47
Fax: 23 16 35 95
E-post: atlas@atlas-alliansen.no
Forside- og baksidefoto: Torgrim Halvari
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Atlas-alliansen har i dag over 60 prosjekter
fordelt på 20 land.

Funksjonshemmede og tuberkuloseram-

Rehabilitering legger et viktig grunnlag

Tuberkulose er en fullt helbredelig syk-

mede er ofte blant de fattigste og mest mar-

for funksjonshemmedes muligheter til å bli

dom, allikevel dør mennesker hver dag av

ginaliserte i de samfunnene hvor

inkludert. Funksjonshemmede blir ofte sett

Atlas-alliansen jobber. De færreste får in-

på som en byrde for familien, og har lav

nfridd sine rettigheter og opplever stor grad

status i mange samfunn.

av diskriminering. Det største hinderet for

Atlas-alliansen støtter lokalbaserte

inkludering er negative holdninger og stig-

rehabiliteringsprogrammer som griper inn i

matisering.
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Atlas-alliansens organisasjoner bruker
egne erfaringer og kompetanse i samarbeid

Utdanning er en grunnleggende menneske-

med partnere i Sør, for å styrke funksjons-

rettighet. Over nitti prosent av funksjon-

hemmedes levekår i fattige land og for å

shemmede barn i utviklingsland får ikke

bekjempe tuberkulose. Brukermedvirkning,

skolegang (WHO). Inkluderende utdanning

solidaritet og hjelp til selvhjelp er sentrale

betyr å gi barn med funksjonsnedsettelser de

prinsipper for vårt arbeid.

samme mulighetene som alle andre.
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Atlas-alliansen jobber derfor med å styrke

utdanning, rehabilitering, organisasjonsut-

det ordinære skolevesenet for å fremme

vikling, helse og tuberkulose. Kvinner og

inkluderingen av funksjonshemmede barn og

likestilling er et tverrfaglig tema i alle våre

unge i skolen.

alle samfunnets sektorer for å bedre
funksjonshemmedes levekår.
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Organisasjonsutvikling står sentralt i

prosjekter.

arbeidet for å fremme funksjonshemmedes
rettigheter. En interesseorganisasjons
viktigste oppgave er å være pådriver og et
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korrektiv overfor myndighetene, slik at
flere funksjonshemmede skal få muligheten

Helse og fattigdom henger tett sammen.

til et aktivt og deltagende liv.

Mange funksjonshemninger kunne vært

Atlas-alliansen bidrar til styrking av
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unngått med forebygging og behandling.

organisasjoner av funksjonshemmede,

Atlas-alliansen bidrar til behandling og

pasienter og pårørende i utviklingsland, slik

forebygging av øyesykdommer, diabetes,

at de skal kunne kjempe for sine rettigheter.

ryggmargsbrokk og hydrocephalus.

