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SDG 17 (9min 36sek)
SUMH, som står for Sammenslutning af Unge Med Handicap, er en ungdomsparaplyorganisation
for og af unge med handicap. Vi arbejder for, at unge med et handicap kan leve det ungdomsliv de
ønsker, ved at sikre unge med handicap medindflydelse og repræsentation i samfundet. Dette gør vi
bl.a. ved at styrke vores medlemsorganisationer i Danmark, men også ved at danne partnerskaber
med ungdomshandicaporganisationer i andre lande. SUMHs internationale team har i øjeblikket
samarbejdspartnere i Uganda og Rwanda i Østafrika.
I 2015 vedtog FN en videreudvikling af deres 8 globale mål fra år 2000. Det blev til de 17
Verdensmål vi kender i dag. De 17 Verdensmål forventes at blive opnået inden 2030.
Igennem vores arbejde i SUMH berører vi flere af FNs Verdensmål. Især arbejder vi med mål
nummer 4, 10 og 17. I denne podcast serie vil vi tage jer med ind i SUMHs arbejde med
Verdensmålene.
Verdensmål nummer 17. Partnerskaber for handling. Hvert verdensmål har en række delmål, der
uddyber det arbejde, der skal lægges bag, for at opnå det overordnede verdensmål. Delmål 17.9
siger, at udviklingslandene skal få bedre international støtte til at gennemføre en effektiv og
målrettet kapacitetsopbygning for at opnå alle Verdensmålene. Dette skal bl.a. ske via samarbejde
mellem lande i nord og syd.
SUMH har partnerskaber i Uganda og Rwanda og er ved at starte endnu et partnerskab op i Sierra
Leone.
SUMHs partner i Uganda hed frem til juli 2019 NUDIPU-Youth. De var en ungdomsgren under
paraplyorganisation National Union of Disabled Persons of Uganda indtil de i 2019 blev en
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selvstændig organisation, ligesom SUMH, og fik det nye navn Show Ability Uganda, også kaldet
SAU.
SUMH og SAU har været partnere siden 2007 og har gennem årene samarbejdet på over 10
projekter og har i øjeblikket det tredje hold ungdomsledere afsted.
Fordi SUMH ikke kun er en handicap-organisation men også en ungdomsorganisation, kan vi søge
om projekter og støtte fra Handicappuljen hos Danske Handicaporganisationer og hos DUF, Dansk
Ungdoms Fællesråd.
SUMH og SAU havde i 2010 deres første ungdomslederudveksling. Ungdomsledere er et program
DUF løbende har kørende, hvor medlemsorganisationer i ligeværdige partnerskaber kan lave en
udveksling af fuldtidsfrivillige i 3-12 måneder. Begge partnerorganisationer har to fuldtidsfrivillige
som deltager i et ungdomslederkursus, faciliteret af DUF, i Danmark. Her bliver de blandt andet
undervist i international projektstyring, dialog, fortalervirksomhed og facilitering. Efter kurset
besøger ungdomslederne partnerorganisationen og bruger de redskaber de har lært for at styrke
partnerskabet og det projekt som samarbejdet driver. (i resten af udvekslingsforløbet.)
I 2017 var Sarah Namatovu ungdomsleder for SAU og var derfor på ungdomslederkursus.
Men hvad har hun fået ud af det?
Sarah fortæller om det at være ungdomsleder
Også efter udvekslingsforløbet har Sarah kunne bruge de værktøjer og den erfaring hun har fået
gennem det at være ungdomsleder.
Sarah fortæller om fordelen ved at havde været ungdomsleder
Også andre ungdomsleder har fået et boost på deres CV.
Sarah fortæller om andre
Udover at have ungdomsledere af flere omgange, har partnerskabet i Uganda også budt på flere
projekter. Disse projekter har været med til bl.a. at udbygge og styrke SAU. De har engageret flere
frivillige, bemyndiget de unge med handicap og skabt rolle modeller blandt de unge med handicap
så de kan bemyndige den næste generation.
Samarbejdet mellem SUMH og SAU har været meget frugtbart og i 2018 gik SUMH og Danske
Handicaporganisationer sammen og stillede et projektforslag for Operations Dagsværk.
Operation Dagsværk er Danmarks globale elevforening, som siden 1985 har støttet internationale
udviklingsprojekter. Det gør de ved hvert år at lave en oplysningskampagne målrettet mod
ungdomsuddannelserne og som ender ud i Dagsværksdagen i november. På Dagsværksdagen tager
de unge en dag ud af deres uddannelse for at tjene penge til et godt formål.
I 2019 satte Operation Dagsværk med deres projekt fokus på unge med handicap i Uganda. Gennem
oplysningskampagnen har SUMH, Danske Handicaporganisationer og Operation Dagsværk givet
ca. 40.000 unge indsigt i livet som ung med handicap og flere af de unge tog del i Dagsværkdagen
den 6. november.
Efter erfaringer fra samarbejdet i Uganda, valgte SUMHs internationale gruppe at udvide i 2018.
Dette skete med udvidelsen til endnu et land, nemlig Rwanda. I oktober 2018 var en gruppe afsted
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på partner identifikation og valgte at danne partnerskab med ungdomshandicaporganisationen
UWEZO Youth Empowerment. I foråret 2019 var der igen en gruppe i Rwanda for at lave en
forundersøgelse til et etårigt pilotprojekt, som forventes at blive udført med start i februar 2020.

Men hvad betyder det internationale samarbejde så for SUMH? Det har formanden for SUMH,
Sofie Monggaard Christensen et bud på.
Interview med Sofie
I 2019 blev der igen udvidet i SUMHs internationale gruppe; denne gang i Sierra Leone.
I SUMH håber vi på, at vi kan blive ved med at udvide vores internationale samarbejde. På den
måde kan vi være med til at sætte større fokus på de udfordringer som findes, når man som ung
lever med et handicap. Vores partnerskaber er derfor med til skabe handling i samfundet – ikke bare
i Uganda, Rwanda og Sierra Leone men også i Danmark.
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