
DEMOKRATI  
OG DELTAKELSE Nepal



Nepal er et av verdens fattigste land.  Over halvparten av 
 befolkningen er under 25 år,  men de får ikke lov til  
å være med å bestemme. 

For selv om kastesystemet ble ulovlig 
i 1962, så gjennomsyrer det fortsatt 
samfunnet. Nepal er derfor et samfunn 
med store ulikheter mellom folk.  
Hvilke muligheter du får i livet – hvilken 
utdannelse du kan ta, hvilke jobber du 
får, og hvem du kan bli kjæreste med – 
blir bestemt ut i fra hvilken kaste dine 
foreldre tilhører. Det betyr at ungdom 
får ikke velge sitt eget liv. Mange lider 
under dette systemet.

Det er urettferdighet  
satt i system  
Etter mange år med krig, er det nå 
i ferd med å skje store endringer i 
landet. I 2015 fikk landet en helt ny 
demokratisk grunnlov. I 2017  
ble det avholdt lokalvalg for første 
gang på over 20 år.  



Ungdom trenger utdannelse og 
opplæring i egne rettigheter, slik 
at de selv kan ta opp kampen 
mot diskriminering. Kunnskap 
og organisering gir ungdom 
styrke til å kunne bestemme 
over sin egen hverdag og fram-
tid. Ved å bryte ned fordommer 
blir færre diskriminert. 

«Jeg fikk aldri sjansen 
til å gå på skolen,  
fordi familien min er 
fattig. Nå lærer jeg å 
lage møbler sånn at jeg 
kan tjene penger for å 
hjelpe familien min. Jeg 
har lyst til å starte min 
egen møbelbutikk når 
jeg er utlært.»  
(Rapti, 18 år)

Ingen ungdommer skal måtte 
stå utenfor. Fattigdom og kaste 
skal ikke være det som avgjør 
framtiden din. 

Når ungdom holdes  
utenfor og ikke får  
være med på  
å bestemme sin egen  
framtid, er det   
grunnleggende  
urettferdig. 



 BEKJEMPE DISKRIMINERING 
OG URETTFERDIGHET 
I  SKOLER OG  
LOKALSAMFUNN

Gjennom ungdomsklubber vil 
ungdom komme sammen og 
lære om rettigheter, demokrati 
og ledelse. Slik får ungdom verk-
tøyene de trenger for å bekjempe 
det urettferdige kastesystemet. 
Lærerne skal også få kunnskap 
om ungdomsmedvirkning og 
inkludering. 

SØRGE FOR AT UNGDOM 
ER MED OG BESTEMMER 
LOKAL POLITIKK OG EGEN 
FRAMTID 

Ungdom skal lære om hvordan de 
kan være med å påvirke politikken 
slik at de får være med å be-
stemme i lokalsamfunnet. Lokale 
politikere skal få opplæring i ung-
domsmedvirkning og inkludering 
slik at ungdommen sikres en plass 
rundt bordet når avgjørelser tas. 

GI UNGDOM UTDANNING 
OG YRKESMULIGHETER 

Ungdom som holdes utenfor  
skal få støtte til skolemateriell 
og praksisplasser. Muligheten  
til å gå på skolen og å tjene 
egne penger gjør også at ungdom 
blir inkludert og får mer respekt  
i sine lokalsamfunn. Utdanning  
og jobb gir frihet. 
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Du kan støtte 15 000 ungdommer i Nepal i kampen  
mot urettferdighet!  Sammen sikrer vi  at flere får 
muligheten til å delta i demokratiet.
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