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Slik får du sagt 
tydelig ifra

På ballen for 
det samiske

Krigsskadde Ahmed 
gir ikke opp

  

2022: 
NYE UTFORDRINGER 

FOR VERDENS BARN!
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REDAKTØREN HAR ORDET

Redd Barnas arbeid: Redd Barna kjemper 
for barns rettigheter og for at alle barn skal 
overleve, lære og være trygge – uansett 
hvem de er og hvor de bor.  Vi er medlem av 
internasjonale Redd Barna, verdens største 
uavhengige bevegelse for barn, og arbeider 
for og med barn i rundt 120 land. Redd 
Barna er en medlems- og rettighetsbasert 
organisasjon med rundt 100 000 faddere, 
faste givere og medlemmer i Norge. Vi har 
hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Oslo, 
Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Kontakt Redd Barna
Besøksadresse Oslo: Storgata 38, 
inngang Hausmanns gate. Postadresse: 
Postboks 6902 St.Olavsplass, 0130 Oslo
Telefon: 22 99 09 00
Internett: www.reddbarna.no

Gavekonto: 8200.01.03000
Felles telefon for alle regionkontorer: 
22 99 09 00
Regionkontor i Midt-Norge: 
Verftsgata 4, 7042 Trondheim
Postboks 8881, 7481 Trondheim
Regionkontor i Vest-Norge: 
Kong Oscars gate 62, 5017 Bergen
Regionkontor i Sør-Norge: 
Tordenskjolds gate 11, 4612 Kristiansand 
Regionkontor i Nord-Norge: 
Storgata 88, 9008 Tromsø. Postboks 145, 
9252 Tromsø
Regionkontor i Øst-Norge: 
Storgata 38, inngang Hausmannsgate.  
Postboks 6902 St.Olavsplass, 0130 Oslo

Redd Barna-magasinet 
Utgiver: Redd Barna 
Redaktør: Elin Toft
Ansvarlig redaktør: Ingrid Svendsen 
Redaksjonen ble avsluttet 15. februar 2022.  
Redd Barna-magasinet kommer ut fire 

ganger i året i et gjennomsnittlig opplag på 
cirka 100 000 eksemplarer og distribueres 
vederlagsfritt til medlemmer og personer 
som slutter opp om organisasjonen. Signerte 
artikler står for forfatterens egen regning. 
Ettertrykk tillatt. Vennligst oppgi kilde.  
Design og presentasjon: Spoon

E-post: magasinet@reddbarna.no 
Grafisk produksjon: Panzerprint AS
 
Redd Barna-magasinet er
miljømerket med Svanen, 
som er en garanti for at det 
merkede produktet holder 
en høy miljømessig standard. 
UPC Print Vaasa, som trykker 
dette bladet, er godkjent 
som svanemerket bedrift. Det vi si at hele 
produksjonen følger strenge miljøkrav fra 
råvare til ferdig produkt.

Redd Barna-magasinet
er Miljøfyrtårn-sertifisert.
Som Miljøfyrtårn tar vi
bærekraft på alvor, og
jobber kontinuerlig med
miljøforbedringer og med å redusere våre 
klima- og miljøutslipp. Blant annet er Redd 
Barna-magasinet pakket i flerlagt biofilm, 
som er 100 prosent nedbrytbar og skal 
kastes som matavfall.

Redd Barna har vært medlem 
av innsamlingskontrollen 
siden 1995. Stiftelsens formål 
er å ivareta allmennhetens 
interesser i at innsamlinger til humanitære, 
kulturelle og religiøse formål organiseres og  
gjennomføres på en betryggende måte,  
og at midlene forvaltes forsvarlig.

Synspunkter på Redd Barna-magasinet? 
Tips eller ideer? Skriv til oss på 
magasinet@reddbarna.no

   

Fire norske barn sit innesperra i leirer i Syria i 
lag med mødrene sine. Desse leirane er svært 
farlege stader å opphalde seg for små barn. 
Hundrevis av barn har mista livet i leirane, for 
det meste av sjukdomar som kunne vore be-
handla. Nokre har blitt drepne i skotvekslin-
gar og gisseltakingar. Mange av barna er djupt 
traumatiserte, apatiske og redde. 

Både vi i Redd Barna, FN-ekspertar og FNs 
barnekomité meiner at statar er forplikta til 
å ta ansvar for sine borgarar i Syria i samsvar 
med menneskerettane, internasjonal humani-
tær rett og barnekonvensjonen. Dei fire barna i 
Al-Hol-leiren har norske mødre og er derfor norske statsborgarar. 

FN-ekspertar har fleire gonger bede Norge om å hente sine 
borgarar frå leirane i Syria så snart som råd er. Det same har dei 
kurdiske styresmaktene som driv leirane for tidlegare IS-krigarar 
innstendig bede om. Dette har til dømes både Danmark, Sverige, 
Finland, Nederland og Tyskland allereie gjort.  

Dei norske barna er uskuldige offer for krigen. Ei undersøking 
syner at eit fleirtal i det norske folket støttar at barna må få kome 
til Norge. Redd Barna meiner at dei som norske borgarar også har 
krav på advokathjelp. Dette har blitt avvist av norske styresmakter. 

Argumentet frå regjeringa i dag er at den norske staten ikkje skal 

yte bistand til kvinner som har slutta seg frivil-
lig til ein av dei verste terrororganisasjonane 
verda har sett, den tidlegare IS-staten. Barna 
kan Norge hjelpe ut, men ikkje mødrene deira. 
Dette tilbodet har kvinnene avvist. Dei vil ikkje 
skiljast frå barna sine.  

Alle kan forstå motviljen mot å hjelpe heim 
folk som har slutta seg til ei valdeleg terror-
gruppe. Men her er det trass alt snakk om fire 
småbarn som er heilt uskuldige offer. Foreldra 
deira har gjort svært dårlege val. Men det skal 
ikkje barna deira måtte lide for. 

Før eller seinare kjem desse barna, som er 
norske statsborgarar, til Norge. Det er best for alle at dei kjem no, 
før dei er blitt varig skada eller radikaliserte. Regjeringa har sagt at 
dei ønskjer å styrkje vernet av barn i krig. Då må dei starte med seg 
sjølve. Det er inga skam for regjeringa å snu i denne saka, og der-
med hjelpe barna og mødrene deira til Norge.

.

Elin Toft
redaktør

magasinet@reddbarna.no

4041 0948

DET ER INGA SKAM 
Å SNU
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INNHOLD
SIDE 4
Alt dette fikk vi til i 2021!
Gjennom fjoråret sørget Redd Barna for 
at millioner av barn fikk muligheten til å 
overleve, lære og være trygge. Les om alt 
vi fikk til!

SIDE 18
Hardt prøvede Honduras
Bjørn-Richard Monsen leder Redd Barnas 
arbeid i Latin-Amerika og Karibia. Han 
har nylig besøkt Honduras og forteller 
om et land med store utfordringer.

SIDE 24
«Grønt» og bærekraftig

Redd Barna får nytt hovedkontor på 
Hasle i Oslo. Organisasjonen får utforme 
et nybygg, som skal bli både «grønt» og 
bærekraftig.  

SIDE 30
På ballen for samiske 
barns rettigheter

Hvordan er det å være ung same i dag? Vi 
har møtt unge, engasjerte Elle Nystad til 
en samtale om samisk identitet og kultur, 
språk og diskriminering.

SIDE 40
Du kan enkelt påvirke  
Sint? Opprørt over urettferdighet 
eller dårlig behandling av barn? Som 
nettaktivist i Redd Barna får du sagt 
tydelig ifra. Les om hvordan du kan 
påvirke med et tastetrykk.

SIDE 42
Unge og engasjerte

Møt Press – Redd Barna Ungdom, og bli 
kjent med hvem de er og hva de jobber 
med!

Pandemiens største tapere side 12
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Her finner du 
Redd Barna-magasinet 

Ønsker du kun å lese Redd Barna-
magasinet på nett istedenfor å motta 
det i posten? Send oss en e-post på 
giverservice@reddbarna.no eller ring 
oss på 22990900, 
så stopper vi 
abonnementet ditt.
Redd Barna-
magasinet 
finner du her: 
reddbarna.no/
magasinet/Afghanistan i krise  side 20

– Retten til utdanning handler også om noe så viktig 
som frihet og selvbestemmelse, sier den fargerike scene-
kunstneren og sangeren Nosizwe Baqua (i rødt bakerst). 

Rett til utdanning  side 36

REDD BARNA MAGASINET 1

magasinet 1/2022

Slik får du sagt 
tydelig ifra

På ballen for 
det samiske

Krigsskadde Ahmed 
gir ikke opp

  

2022: NYE UTFORDRINGER FOR VERDENS BARN!

IL
L

U
S

T
R

A
S

JO
N

S
F

O
T

O
 J

O
R

D
I 

M
A

TA
S 

/ 
R

ED
D

 B
A

R
N

A



4 REDD BARNA MAGASINET

VARME KLÆR OG BESKYTTELSE
TIL SYRISKE BARN PÅ FLUKT
 

Lara (7) bor sammen med familien i en 
flyktningleir i Syria. Hun er et av barna som fikk 

varme klær og beskyttelse gjennom den kalde vinteren. Tusenvis 
av syriske barn fikk hjelp gjennom hele 2021. 

RENT VANN TIL FAMILIER 
SOM BLE RAMMET AV 
TØRKE I SOMALIA
 

Klimaendringer har 
rammet Somalia hardt. I 

2021 ble landet nok en gang rammet 
av ekstrem tørke. Det ble anslått 
at flere enn 70 prosent av landets 
innbyggere ikke hadde tilstrekkelig 
tilgang på rent vann. Vi nådde ut til 
tusenvis av sårbare barn og familier 
gjennom våre vannprogram.

JANUAR

MARS

12 TING 
DU GJORDE 

FOR BARN I 2021
Gjennom 2021 sørget Redd Barna 

for at millioner av barn fikk muligheten 
til å overleve, lære og være trygge. 
Her kan du se noe av det vi fikk til!

MAT OG MEDISINER TIL 
BARN I COLOMBIA
 

Luz (2) og familien flyktet 
fra Venezuela til Columbia. 

Da de kom fram, var den lille jenta alvorlig 
underernært. Redd Barna ga Luz helsehjelp, 
og familien fikk kontantstøtte til medisiner, 
mat og tak over hodet.

FEBRUAR

TEKST: BERNT HEDER DILLUM   ALLE FOTO: REDD BARNA
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HJELP TIL BARN OG FAMILIER I
FLYKTNINGLEIRER I BANGLADESH
 

Banna (11) lever som flyktning i 
Cox’s Bazar. Han er født med en 

funksjonsnedsettelse og har vanskelig for å bevege 
seg. Rullestolen han fikk gjennom Redd Barna ga 
ham mulighet til å gå på skole i leiren.

GJENFORENING 
AV FAMILIER I MOSAMBIK
 

Carlos (17) måtte flykte inn i 
jungelen da landsbyen ble angrepet 

av bevæpnede banditter. I kaoset som oppstod, 
kom han bort fra resten av familien. Etter å ha 
tilbakelagt 20 mil til fots, kom han til en landsby 
hvor han fikk hjelp av Redd Barna til å bli 
gjenforent med familien sin.  

HJEMMEUNDERVISNING 
VIA RADIO TIL BARN I 
UGANDA UNDER PANDEMIEN
 

Anna (12) sto i fare 
for å miste verdifull 

skolegang da skolen stengte i Uganda 
på grunn av pandemien. Gjennom Redd 
Barnas utdanningsprogram fikk hun 
utdelt en radio hvor hun kunne følge 
radiosendingene med undervisning 
hjemmefra. Dette programmet nådde 
 100 000 barn i Uganda.

APRIL

MAI

JUNI
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LIVREDDENDE HJELP TIL
SÅRBARE BARN I JEMEN
 

Juli møtte barn i Jemen med en trippel 
trussel av bomber, sult og sykdom. 

Redd Barna leverte livreddende helsetjenester, mat og 
skolegang til flere hundre tusen barn og voksne i det 
krigsherjede landet.

LIVREDDENDE HJELP OG BESKYTTELSE 
TIL JORDSKJELVOFRENE PÅ HAITI
 

14. august ble Haiti nok en gang rammet 
av et kraftig jordskjelv. Tusenvis av familier 

mistet hjemmene sine og det var mangel på mat, rent 
vann og medisiner. Redd Barna var raskt på plass med 
livreddende hjelp.

JULI

AUGUST

KAMPEN MOT BARNEEKTESKAP 
OG FOR SKOLEGANG TIL

JENTER I INDIA
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VARME OG TRYGGHET 
TIL 100 000 BARN!
 

Årets juledugnad ga 
over 100 000 barn 

varme og trygghet til jul, takket være 
den store innsatsen fra Redd Barnas 
støttespillere.

DESEMBER

TAKK FOR 
STØTTEN! 

SKOLEGANG TIL 
FLOMOFRE I SØR-SUDAN
 

Ako (16) og familien 
måtte flytte fordi 

området de bodde i ble rammet av 
flom. Skolen ble rasert og det var 
ingen skole i området de flyttet til. 
Nå har Redd Barna bygget opp 
to midlertidige skoler, slik at Ako 
og klassekameratene hennes kan 
fortsette utdanningen sin.

NØDHJELP TIL TUSENVIS AV BARN 
OG FAMILIER I AFGHANISTAN
 

Etter Talibans overtakelse av Afghanistan, forverret situasjonen seg ytterligere 
for sårbare barn og familier. Redd Barna klarte å nå ut med livreddende hjelp og 

materiell til tusenvis av familier. Her er en ny konvoi med materiell lastet og klar for avgang fra 
Redd Barnas landkontor i Pakistan.

NOVEMBER

Hvert tredje sekund blir en jente giftet 
bort. Det betyr at 12 millioner jenter blir frarøvet 
barndommen sin hvert år. Redd Barna fortsetter 
kampen mot barneekteskap, og tar jobben med 
å innfri jenters rett til utdanning.

OKTOBER

SEPTEMBER
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1. Barnedødelighet og sultkatastrofer
Korona, konflikt og klimaendringer førte i 2021 til at flere barn ble underernærte. Beregninger 
for 2022 viser at to millioner barn under fem år kan komme til å dø av sultrelaterte årsaker. 
Barnedødeligheten, som har hatt en nedgang på nesten 60 prosent siden 1990, vil med 
stor sannsynlighet øke for første gang på flere tiår. Sykdommer som var i tilbakegang, har 
gjenoppstått under pandemien. Antall døde av malaria har steget i 32 land. Vi håper at nylige 
gjennombrudd, slik som verdens første effektive malariavaksine, vil gi positive resultater for barn 
på lang sikt. 

2. Økende ulikhet 
Pandemien har økt de økonomiske og sosiale ulikhetene i verden ytterligere. Pandemien har ført 
til at over 100 millioner mennesker har blitt kastet ut i fattigdom. Det er et alvorlig tilbakeslag. 
For mange er løsningen å sende barna ut i arbeid eller gifte bort døtrene. Risikoen for dette har 
også økt fordi skolene har vært stengt. Den negative spiralen er vond å snu for fortvilte foreldre. 
Det er et paradoks at skjevfordeling av velstanden øker i verden. Tallet på milliardærer har aldri 
vært høyere.

3. Den farlige flukten 
Antall barn som er internt fordrevet eller på flukt over landegrenser har ikke vært høyere siden 
andre verdenskrig. Mellom 2005 og 2020 har antallet mer enn doblet seg, ifølge UNHCR. Av 82,4 
millioner mennesker på flukt i dag, er 35 millioner barn. Bilder av barn som krysser grensene, 
eller mister livet på flukt, vil fortsette å berøre oss i 2022. De har mistet alt de eier og sett 
mennesker bli drept eller såret i krigshandlinger. Noen har kommet bort fra familien sin og er på 
flukt helt alene.

4. Barn som offer for terrorkamp
Framveksten av ikke-statlige, væpnede grupper og deres rekruttering av barn i krigføringen 
har ført til nådeløse konsekvenser for barna. Barn som er fanget i interneringsleirene i Syria 
eller barn som er tvangstilknyttet væpnede grupper i DR Kongo opplever å bli internert på 
ubestemt tid, fratatt statsborgerskap og blir offer for diskriminering av verste sort. Barn som 
tvangsrekrutteres til væpnede grupper må frigis og gjenintegreres i sine lokalsamfunn for å 
bevare det som er igjen av barndommen.

5. Barn i konfliktsoner 
Antall barn som lever i verdens farligste krigssoner øker. For ett år siden var antallet 162 
millioner barn, i år har det steget med 20 prosent til nesten 200 millioner. Mange av dem rammes 
dobbelt opp av kriser. De bor der klimaendringene og livstruende matmangel rammer hardest. 
Ett av tiltakene Redd Barna, Norges regjering og andre aktører jobber for er en erklæring om 
tryggere skoler, som skal gjøre skolen til en konfliktfri sone.

6. Avbrutt utdanning
I noen land har ikke barna vært på skole siden den første koronanedstengingen i mars 2020. 117 
millioner barn står fremdeles uten skolegang på grunn av pandemien. Dette kommer på toppen 
av de 260 millionene som allerede før pandemien ikke gikk på skole. Jo lengre barn er ute av 
skolen, dess større er risikoen for at de aldri kommer tilbake. Jenter har spesielt stor risiko for 
å droppe ut. Konsekvensen av den tapte utdanningen er dramatisk. En undersøkelse viser at 
antallet tiåringer som ikke kan lese en enkel tekst har økt fra 53 prosent før pandemien, til 70 
prosent i dag.  

7. Klimakampen 
Mer ekstremvær fører til økning i humanitære kriser, flukt og fattigdom. Klimatoppmøtet COP26 
i Glasgow i november 2021 representerte et aldri så lite høydepunkt for ungdomsaktivisme. Vi 
var vitne til en ungdomsbevegelse med økende selvsikkerhet og utålmodighet. Men det er barna 
som vil lide mest av voksnes passivitet mot framtidens klimakatastrofer. I framtiden vil 80 prosent 
av de som rammes av klimaendringer være barn. Vi er avhengige av at verdens ledere evner å 
omgjøre ord i Glasgow til konkret handling og tiltak for å sikre barnas fremtid. 

UTFORDRINGER 
FOR BARN I 2022

Året vi er inne i blir svært 
krevende for verdens barn, 
mener Redd Barna. De tre 
negative driverne er koro-
na, klimaet og konflikt.

TEKST: PHILIP CRABTREE  

ALLE FOTO: REDD BARNA

– Etter flere tiår med framgang står nå ut-
fordringene i kø for mange barn. Bereg-
ninger viser at barnedødeligheten kan øke 
for første gang på flere tiår i 2022. Andre 
utfordringer for verdens barn er den stør-
ste sultkrisen på flere tiår, farlige fluktru-
ter til lands og havs, og konflikt, krig og 
fattigdom, sier Birgitte Lange, generalse-
kretær i Redd Barna.
Her er de sju største utfordringene som 
venter barn i verden i 2022:

7
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VERDEN
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MÅ VELGE MELLOM MAT OG SKOLE
Den økonomiske krisen i Libanon blir stadig 
dypere. Tusenvis av familier må ta et vanskelig valg 

om hvordan de skal bruke sine svært beskjedne ressurser. Dessverre 
taper ofte skolegang for barna mot mat og brensel.
– Når vi ikke har mat å sette på bordet, har vi heller ikke midler til 
å kjøpe en blyant, sier en mor. – Jeg er glad for at skolene har åpnet 
igjen, men har ikke råd til helt nødvendig skoleutstyr.
Redd Barna har opprettet en hjelpelinje der familier kan ringe inn og få 
økonomisk hjelp, blant annet til å få barna tilbake på skolen. Adam (12) 
har vært ute av skolen i to år, og er ett av barna som nå får støtte fra 
Redd Barna. Han deltar også i Redd Barnas utdanningsaktiviteter, noe 
som han stortrives med, forteller foreldrene.

MALARIA

LIBANON

GODE VAKSINE-NYHETER
260 000 afrikanske barn under fem år dør hvert 
år av malaria. Dette er en av verdens farligste 

infeksjonssykdommer og overføres via mygg. Verdens første vaksine 
mot sykdommen viser svært gode resultater. Etter et gjennombrudd 
i forskningen i fjor, kunne Verdens helseorganisasjon (WHO) for 
første gang anbefale omfattende bruk av malariavaksine til barn, 
og mer enn 100 000 kenyanske barn har alt fått stikket. 
– Hvis den nye malariavaksinen holder hva den lover, vil flere 
hundre tusen av de mest sårbare barna i verden kunne reddes på 
sikt. Dette er et massivt framskritt, sier generalsekretær Birgitte 
Lange.
På bildet forbereder helsearbeider Mbuyi Mutombo Stanny i  
DR Kongo en hurtigtest for et barn med malariasymptomer. 
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SULTEN SPRER SEG 
Annethvert barn under fem år i det sørlige Somalia er nå 
undervektig. Årsaken til dette er kronisk underernæring, 

som hindrer en normal utvikling, både fysisk og mentalt. Dette viser 
nye data som er samlet inn av Redd Barna. Tallene viser hvordan lang 
tørke gjør familier mer og mer sårbare, og gjør det vanskelig for dem å 
skaffe nok mat til barna sine. 
Over 90 prosent av Somalia er nå inne i en alvorlig tørke, som har 
ødelagt jordbruk og husdyrhold, tørket opp vannkilder og har ført til 
sult og intern flukt.  En av dem som har vært nødt til å reise fra gården 
sin er åttebarnsmoren Ayaan. Hun bor nå i en flyktningleir sammen 
med yngstebarnet Mohamed og de andre barna.
Tørken er forventet å bli verre i månedene som kommer.

SOMALIA
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Jeg foreslår at vi bruker 
to bilder, som jeg tror må 
hentes fra Scanpix. Det 
ene er et dronebilde som 
viser branner i en landsby. 
Det andre er utbrente 
biler. Kan du hente dem 
fra Scanpix?

TO REDD BARNA-ANSATTE 
BRUTALT DREPT I MYANMAR

 To ansatte i internasjonale Redd Barna ble drept på julaften under et militært 
angrep i Kayah-staten i Myanmar.

Redd Barna fordømmer angrepet hvor 35 barn, kvinner og menn ble brutalt drept av militæret. 
To av dem var ansatt i internasjonale Redd Barna. Dette var to unge menn med et sterkt 
engasjement for barns rett til utdanning. Den ene var 32 år gammel, hadde en sønn på 10 
måneder og jobbet med å lære opp og veilede lærere. Den andre (28 år gammel) var nybakt far 
til en tre måneder gammel datter, og hadde jobbet for Redd Barna i seks år.
De to var på vei tilbake til Redd Barna-kontoret fra jobb ute i distriktet da de ble angrepet. 
Militæret tvang folk ut av bilene sine. Noen ble pågrepet, men mange ble tragisk nok drept.

MYANMAR

Bildet skal være tatt etter angrepet på julaften. i fjor. Foto: NTB Scanpix

Myanmar

Thailand

Laos
Vietnam

Kambodsja

Kina

India
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Ahmed (16) vil leve 
et normalt liv, tross 

store skader. Han 
har et optimistisk 
budskap til andre 

barn som lever med 
funksjonsnedsettelser:  

«IKKE LA DEG STOPPE! 
FØLG DRØMMENE DINE!»

TEKST: ALBARA’A MASNOOR/ELIN TOFT

FOTO: REDD BARNA

Ahmed overlevde så vidt et 
angrep på sivile som hentet 

vann i nabolaget. I dag er 
han bundet til rullestolen og 

helt avhengig av hjelp.
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Ahmed vet hva han snakker om. For fire år siden 
ble den unge gutten sterkt kvestet under et angrep.  
Nå møter vi ham i hjembyen Taiz i Jemen, der han 
bor sammen med moren og tre søstre. Faren døde 
i 2013. 

– Jeg ønsker å overvinne funksjonsnedsettelsen 
min, fullføre studiene og deretter gå på luftfarts-
høgskolen. Drømmen min er å bli pilot, sier Ah-
med.  

MISTET FLERE KROPPSDELER
Ahmed husker godt hva som skjedde under angre-
pet:

– Det var ettermiddag og noen venner stakk inn-
om. Sammen gikk vi ut for å hjelpe onkelen min 
med å hente vann i noen vanntanker i nabolaget. 
Men da vi skulle fylle opp plastkannene, ble vi an-
grepet og beskutt. Onkelen min døde på stedet, 
mens jeg ble hardt skadet.

En skulle ikke tro det var mulig å overleve ska-
dene som Ahmed fikk i angrepet ved vanntanken. 
Først ble han erklært død. Så oppdaget hjelpe-

mannskaper at han fremdeles var i live og fikk frak-
tet ham til det lokale sykehuset. 

– Da jeg våknet fra koma, skjønte jeg at jeg hadde 
mistet begge beina og venstre hånd. Legene prøv-
de å redde det venstre øyet mitt, men de klarte det 
ikke. 

STØTTE FRA REDD BARNA
Sykehuset som Ahmed først kom til, var dårlig ut-
styrt. Det manglet stabil tilgang på elektrisitet, og 
mange strømbrudd førte til at det medisinske utsty-
ret knapt nok fungerte, noe som førte til at pasien-
ter døde. 

Ahmed fikk hjelp til å komme seg til utlandet, 
der han fikk behandling. Så ble han sendt tilbake 
til familien i Jemen. Her har Redd Barna hjulpet 
familien med nødvendige medisiner og kostnader 
knyttet til Ahmeds behandling. Han har også fått 
psykososial støtte og hjelp til å fortsette på skolen. 
Familien har fått litt støtte til å kjøpe mat og nød-
vendige varer.

ON CHILDREN

A CRISIS OF 

RECRUITMENT

THE WAR

STOP

For Ahmed viser skolen vei videre i livet. Han satser alt på å fullføre videregående skole og på å studere etterpå.

Du finner rapporten her:
reddbarna.no/aktuelt/
rekordmange-barn-
lever-i-verdens-
dodeligste- krigssoner/

FUNKSJONSNEDSETTELSER
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USTOPPELIG OPTIMISME
Tenåringsgutten er i dag bundet til rullestolen og er 
helt avhengig av hjelp. Likevel fortsetter han livet 
med en ustoppelig optimisme og smittende livsgle-
de.

– Jeg takker Gud for at jeg lever det jeg vil kalle et 
normalt liv. Jeg føler til og med at dagene mine er 
gode. Jeg henger med vennene mine på fritiden og 
går andre klasse på videregående skole. Jeg ønsker 
å fortsette studiene, selv om jeg møter motgang på 
skolen. Det finnes for eksempel ikke toaletter for 
funksjonshemmede på skolen, og det er heller ikke 
tilgjengelig transport til skolen. Det gjør livet mitt 
vanskelig, men det stopper meg ikke. Jeg skal over-
vinne funksjonsnedsettelsen min!

FORTVILER OVER FORHOLDENE I JEMEN
Selv om Ahmed har fått livet snudd opp-ned, mak-
ter han å se ut over sin egen vanskelige livssitua-
sjon. Tenåringen er fortvilet over at forholdene for 
befolkningen i hjemlandet er blitt så vanskelige 
etter at krigen brøt ut i 2015. Økonomien kollapser, 

levekostnadene er skyhøye og folk har ikke råd til 
det mest grunnleggende, som mat og helse, fortel-
ler han. 

– Før krigen levde vi godt og den økonomiske 
situasjonen var ganske ok. I dag sulter folk. Og så 
føler vi oss veldig utrygge. Vi lever jo i en pågående 
krig. Luftangrep og beskytning fører alltid til sivile 
tap – mange er barn og kvinner. Det som gjør meg 
spesielt trist, er å se hvordan uskyldige barn blir 
ofre i denne krigen.  

– Hva ville du gjort hvis det var du som styrte Je-
men?

– Hvis jeg hadde kontroll over landet, ville den 
første avgjørelsen jeg skulle ta være å stoppe denne 
krigen. Jeg ville også beordret umiddelbar behand-
ling til alle skadde barn, selvsagt gratis, sier Ah-
med. 

16-åringen ønsker å si dette til verden: 
– Stopp krigen i Jemen! Krig blir stadig farligere 

for sivile. Slik er det i Jemen også! 

«Takk til Redd Barna for all støtten dere har 
gitt. Dere har gitt oss uvurderlig hjelp! Først 
med psykososial støtte til Ahmed, deretter 
med å dekke utgifter til medisinsk behandling 
og mange andre ting. »

AHMEDS MOR

– Jeg henger med vennene mine på fritiden og går andre 
klasse på videregående. Dagene mine er gode, sier Ahmed.

REDD BARNA I 
JEMEN
Etter at krigen blusset 
opp i 2015 har Redd 
Barna nådd mer enn 
3 millioner barn med 
livreddende hjelp. 
I enkelte distrikter er 
rundt 75 prosent av sko-
lene ødelagt. Her har 
Redd Barna opprettet 
midlertidige lærings-
program. Vi støtter 
samtidig eksisterende 
skoler og utdannings-
program for flyktninger, 
samt distribusjon av 
viktig skolemateriell. 
Redd Barna i Jemen 
jobber også tett med 
lokale myndigheter for 
å forebygge covid-19 og 
behandle syke. 
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Redd Barnas seniorrådgiver arbeider med 
inkludering av barn med funksjonsned-
settelser. Han sier videre:

– Pandemi-
en har ført til en 
enorm utdan-
ningskrise i den 
fattige delen av 
verden. Mange 
har ikke vært på 
skolen på snart to 
år. Skoler har vært 
stengte, lærere 
har vært syke, 
og i mange land 
har det ikke vært 
tilbud om digital 
opplæring som et 
alternativ til klasserommet. 

Barna som har nedsatt funksjonsevne 
blir de siste som kommer tilbake på sko-
len – hvis de noen gang kommer tilbake. 

ØKT FATTIGDOM
Så hva er det som har skjedd? Pandemien 
har gjort barn og familier som i utgangs-
punktet har befunnet seg i utsatte eller 
sårbare situasjoner er enda mer sårbare. 
Mange har mistet levebrødet sitt, som har 
ført til økt fattigdom. Og ikke minst er ar-
beidet med å gi alle barn skole satt langt 
tilbake. 

– For barn med funksjonsnedsettelser 
virker mange negative faktorer sammen. 
De er ofte mer avhengige av hjelp, og blir 
derfor enda mer utsatte enn andre barn 
hvis deres omsorgspersoner blir syke. 
Medisiner som de har behov for kan være 
vanskelige å få tak i, kanskje også for dyre. 

SKAL LØFTE I FLOKK
Det er mange grunner til at Redd Barna i 

sin nye strategi prioriterer denne gruppen 
barn. 

– Det er gledelig at hele den internasjo-
nale Redd Barna-bevegelsen har bestemt 
seg for å løfte i flokk gjennom en ny global 
strategi, der fokuset er på de barna som 
blir mest påvirket av ulikhet og diskrimi-
nering, sier Marius Rohdin Karlsen. Han 
trekker fram artikkel 2 i barnekonvensjo-
nen, som eksplisitt nevner at barn ikke 
skal diskrimineres på grunn av sine funk-
sjonsnedsettelser. 

FNs bærekraftsmål peker tydelig i sam-
me retning.

– Det gjennomgående prinsippet til 
samtlige bærekraftsmål er at de som er 
svakest og mest sårbare skal hjelpes først, 
og at ingen skal utelates. Samtlige land 
som har underskrevet FNs bærekraftsmål 
støtter opp om dette prinsippet. Bære-
kraftsmålene er dermed også sentrale for 
all norsk bistand.  

GJØR STOR FORSKJELL
Redd Barna har i mange år jobbet for barn 
med funksjonsnedsettelser. Arbeidet 
foregår både som påvirkning av nasjonale 
myndigheter, og i praktisk arbeid «på bak-
ken» i programlandene. 

– Det gjøres mye bra arbeid! Ta for ek-
sempel Together for Inclusion; et prosjekt 
vi har i samarbeid med Atlas-alliansen, 
og som gjennomføres i seks afrikanske 
land: Niger, Uganda, Sør-Sudan, Soma-
lia, Mosambik og Etiopia.  Prosjektet gjør 
en stor forskjell for de barna som er med. 
Arbeidet vårt fokuserer på inkludering 
og styrking av barn i alle land der vi job-
ber, særlig når det gjelder utdanning. Vi 
jobber også med å påvirke myndigheter i 
programlandene våre slik at de priorite-
rer å gi barn med funksjonsnedsettelser 

de samme rettighetene som andre barn. 
Redd Barna har akkurat ansatt to nye 
spesialister på inkludering av barn med 
funksjonsnedsettelser, én i Somalia og 
én i Mosambik. De har både mye erfaring 
og mye fagkunnskap, og det betyr at den 
internasjonale Redd Barna-bevegelsens 
landkontorer får gjort så mye mer. 

VIL PRESSE MYNDIGHETER
I februar var Norge vertskap for den store 
internasjonale konferansen Global Di-
sability Summit. Her var et av målene at 
ulike land skal forplikte seg til å inkludere 
barn med funksjonsnedsettelser. Norske 
myndigheter lanserte dessuten den aller 
første strategien for inkludering av perso-
ner med funksjonsnedsettelser i langsik-
tig og humanitær bistand. 

– Vi ønsker at landkontorene skal 
fortsette å presse sine myndigheter til å 
forplikte seg. Det gjelder særlig innen fel-
tene utdanning og beskyttelse. Vi i Redd 
Barna håper også at norske myndigheter 
vil fortsette å støtte dette viktige arbeidet. 
Det er en klar forventning og et abso-
lutt krav om at all norsk bistand må være 
 inkluderende, også for barn med funk-
sjonsnedsettelser, sier Rohdin Karlsen. 
Han legger til: 

– Vi har ikke bare forventninger til de 
ulike lands myndigheter, inkludert de 
norske. Vi har først og fremst forventnin-
ger til oss selv, og har formulert 12 punkt 
som Redd Barnas internasjonale organi-
sasjon, Save the Children International, 
har forpliktet seg til. Slik vil vi være med 
på å sikre at barn med funksjonsnedsettel-
ser blir løftet. 

Du kan lese mer her: 
www.globaldisabilitysummit.org/

VIL LØFTE PANDEMIENS 
STØRSTE TAPERE

Barn med funksjonsnedsettelser er  særdeles hardt rammet 
av den globale covid-19-pandemien. – Vi ønsker å sette fokus 

dem, sier Marius Rohdin Karlsen.
TEKST: ELIN TOFT  FOTO: JONAS GRATZER

 

Marius Rohdin Karlsen, 
seniorrådgiver i Redd 
Barna
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Disse barna er elever ved en blindeskole i 
Malawi som støttes av Redd Barna.
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Når jeg besøker Honduras, har det nettopp blitt gjennomført et 
fredelig valg der landet før første gang valgte en kvinnelig presi-
dent. Xiamara Castro ønsker å gjennomføre politiske og økono-
miske reformer for blant annet å forbedre barn og unges situa-
sjon. 

Honduras er et hardt prøvet land. Halvparten av innbyggerne i 
landet har ikke nok mat å sette på bordet hver dag. Korrupsjonen 
er høy, og både Tegucigalpa og San Pedro Sula har de siste åre-
ne vært verdens farligste byer med ekstremt høye tall for mord. 
Gjengene kontrollerer sine egne territorier og bydeler, som fører 
til at familier kan havne i kryssilden mellom gjengene uten et sted 
å flykte. 

På mitt besøk i Tegucigalpa fikk jeg mulighet til å besøke pro-
sjekter som gjør at barn og unge skal få et bedre liv i denne de-
sperate situasjonen. Sammen med lokalbefolkningen har Redd 
Barna satt opp flere fotballbaner og lekeplasser som skal gi barn 
et trygt sted å være etter skolen. Foreldrene bidrar med arbeids-
kraft, og var stolte over arbeidet som hadde blitt gjort. Det var til 
og med lagt opp til at jentene skulle ha egen tid for å spille fotball 
og basketball. 

TO TØFFE ÅR
Pandemien har ført til at økonomien i Honduras har blitt mye ver-
re. Mange av de fattige jobber i det uformelle arbeidslivet; jobber 
som til dels ble borte under pandemien. I tillegg ble Honduras 
truffet av to orkaner høsten 2020. For Redd Barnas ansatte i Hon-
duras har derfor de to siste årene under pandemien vært veldig 
krevende. De var på plass i områdene som ble berørt orkanene i 
etterkant for å bidra med nødhjelpsarbeid, samtidig som situasjo-
nen med pandemien i landet var vanskelig. 

– Det var tøft å på den ene siden følge Redd Barnas mandat om 
å hjelpe dem som var berørt av orkanene, samtidig som vi måtte 
tenke på vår egen sikkerhet når det gjaldt covid, sier sjåføren på 
vei opp fjellene utenfor hovedstaden. Mange av mine kollegaer 
ble smittet, og det var bestandig en frykt for å bli smittet. Samti-

dig var det viktig å komme ut til de berørte områdene for å bidra i 
nødhjelpsarbeidet, fortsetter sjåføren. 

VIL TIL USA
Korrupsjonen, fattigdommen, matmangelen, volden, covid- 
pandemien og orkanene – alt dette har gjort at mange fra Hon-
duras ønsker å migrere nordover til USA. Prisene for å komme 
seg nordover har økt under pandemien, og kriminelle bander 
kontrollerer trafikken. 

Foreldre tar med sine barn for å unngå at de blir rekruttert til 
væpnede grupper. Honduras ble kjent for noen år siden da tusen-
vis av mennesker dannet karavaner med migranter som forlot 
landet for å gå opp til grensen til USA. Barn, foreldre og bestefor-
eldre forlot landet for å ta seg til USA til fots. 

TILBAKE PÅ SKOLEBENKEN
I Honduras fikk jeg også mulighet til å besøke et prosjekt Redd 
Barna driver der vi ønsker å gi en annen framtid til barn og unge. 
Gjennom kunstutrykk som maling av veggmaleri, foto og film-
kurs, og informasjon om faren med å flykte, ønsker vi å gi delta-
kerne et håp om en tryggere framtid i Honduras. 

Redd Barna jobber med å få barn tilbake på skolebenken. Sko-
lene i Honduras har vært stengte under pandemien, og det er vik-
tig å få barn tilbake på skolen så raskt som mulig. Pandemien har 
ført til at barn og unge i Honduras har mistet mye utdanning, og 
situasjonen har vært vanskeligst for de fattigste i landet. I områ-
dene der orkanene Eta og Iota traff i 2020 er fremdeles ikke skole-
ne klare for å ha barn tilbake på skolebenken. Det var imponeren-
de å lære hvordan Redd Barnas ansatte jobbet for å kunne gi barn 
tilgang til utdanning. 

MANGE STORE OPPGAVER
Hva sitter jeg igjen med etter mitt besøk til våre fantastiske kolle-
ger i Honduras? For det første er jeg imponert over den flotte inn-
satsen de har lagt ned de to siste årene under pandemien. Flere av 
våre ansatte har hatt covid, men til tross for dette har nødhjelps-
arbeidet fortsatt. For det andre har organisasjonen klart seg gjen-
nom tøffe år der korrupsjonen har vært høy og volden i område-
ne vi jobber har økt. Selv om vi drar inn i farlige bydeler, så føler 
jeg meg trygg når jeg har Redd Barna-logoen på t-skjorten og på 
bilen. Sist og ikke minst, så tenker jeg det er fint å se at valget i no-
vember gir håp til et prøvet folk. Den nye presidenten har mange 
store oppgaver framfor seg, men Redd Barnas ansatte har et håp 
om at situasjonen for barn og unge i Honduras vil bli bedre. 

Bjørn-Richard Monsen

– Vi tenker at det er en ny mulighet 
for et hardt prøvet folk, sier Redd 
Barnas sjåfør i Honduras mens han 

kjører meg trygt til et av de farligste om-
rådene i hovedstaden Tegucigalpa. 

I «Noe å skrive hjem om»  forteller en av Redd 
Barnas ansatte om noe som har gjort inntrykk 
i et av landene som Redd Barna arbeider i. 
Bjørn-Richard Monsen leder Redd Barnas arbeid i 
Latin-Amerika og Karibia. Her forteller han fra et 
nylig besøk i Honduras.

NOE Å SKRIVE HJEM OM

NYTT HÅP I 
HONDURAS

Redd Barna driver blant annet et kunst-

prosjekt for barn og unge i Honduras. 

FOTO: BJØRN-RICHARD MONSEN
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Øverst: Bjørn-Richard Monsen er imponert 
over innsatsen de honduranske kollegaene 
har lagt ned under pandemien.
Nederst: Honduras ble truffet av orkanene 
Eta og Iota i 2020, og Redd Barna delte 
blant annet ut mat til hardt rammede 
familier. 
BEGGE FOTO: REDD BARNA
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AFGHANISTAN

– Situasjonen for afghan-
ske barn er ekstremt 
kritisk; særlig mangelen 
på mat er helt prekær.  Vi 
vet at én million barn står 
i fare for å sulte i hjel i år. 
Nå trenger Afghanistan 
vår solidaritet!

TEKST: ELIN TOFT

Redd Barnas utlandssjef Nora Ingdal kan 
ikke få understreket nok hvor viktig det er 
at barna i det krigsherjede landet ikke blir 
overlatt til seg selv.  

Afghanistan var 
avhengig av vestlig 
bistand allerede før 
Taliban tok over 
makten i august i 
fjor, og 40 prosent 
av statsbudsjettet 
var bistand. Etter 
Talibans maktover-
takelse, innførte 
vestlige land og de 
store internasjo-
nale institusjone-
ne sanksjoner mot regimet. De frøs alle 
utviklingsmidler til Afghanistan, og insti-
tusjoner som Verdensbanken tok beslag i 
statens midler som var plassert i uten-
landske banker. 

KOLLAPS I ØKONOMIEN
Med de nye sanksjonene kollapset den 
afghanske økonomien. For eksempel får 
mange statlige ansatte ikke lenger lønn.

– Når folk ikke lenger har jobber å gå til, 

blir de kastet ut i fattigdom. Dette forster-
ker ytterligere matmangelen, som er i ferd 
med å føre deler av befolkningen ut i en 
sultkatastrofe. Historiene vi hører er helt 
forferdelige, sier Nora Ingdal. Hun legger 
til at siden krigen i Afghanistan nå formelt 
er over, er sikkerhetssituasjonen lokalt 
bedre enn på veldig lenge. 

– Det betyr mye. Men problemet er å få 
inn nok penger til lønn og mat. Etter Tali-
ban-møtet i Oslo før jul har Verdensban-
ken og USA begynt å lette litt på sanksjo-
nane. 

IKKE EN KRONE TIL TALIBAN
Redd Barna har 2800 ansatte i Afgha-
nistan. Organisasjonen har vært i landet 
siden 1976 og jobber i 10 provinser. 

– Vi har vært der for barn gjennom den 
ene krisen etter den andre. Og det er ikke 
aktuelt for oss å trekke oss ut nå, under-
streker Ingdal.

– Mange av prosjektene våre er oppe og 
går igjen, og mange kvinnelige ansatte er 
tilbake på jobb. Vi har utrolig mange flinke 
ansatte, og en tredjedel av dem er kvinner. 
De trenger vår støtte, vår solidaritet og å 
vite at vi er der. Å få ut lønninger til våre 
ansatte er selvsagt svært viktig. Vi trenger 
midler til å lønne dem. Folk i Norge som 
vil bidra til vårt arbeid i Afghanistan skal 
vite at alt går til barna og deres familier. 
Ikke en krone går til Taliban!

KVINNELIGE LEDERE
– Er det håp for Afghanistan?

– Ja, det er alltid håp! Selv om det kan 
være dystre utsikter. Det som gir meg håp 
er de jentene og kvinnene som har fått 
utdanning de siste 20 årene. De er blitt 
leger og lærere, advokater og journalister, 
professorer og menneskerettighetsfor-
kjempere. Redd Barna har for eksempel 
kvinnelige ledere i flere av provinsene. Og 
så er det menn og gutter som også slåss 

for kvinners rettigheter. Disse 20 årene 
har gjort en forskjell. Du kan ikke viske 
dette bort.

SNAKKE MED MAKTA
Da Norge tok initiativ til å invitere Taliban 
til Norge i januar, var det naturlig at Redd 
Barna, som en av de største organisasjo-
nene i Afghanistan, var med på møter. 

– Vi må snakke med og forhandle med 
dem som sitter med makta. Det gjør vi al-
lerede lokalt i forbindelse med prosjekte-
ne våre, særlig knyttet til skole og livsnød-
vendig helse- og ernæringsarbeid. Vi må 
også snakke med dem på toppen, sier 
Ingdal. Hun skisserer opp tre viktige saker 

- NÅ MÅ VI IKKE SVIKTE 
AFGHANISTAN!

Doktor Sadat er teamleder for en av Redd Barnas mobile  helseklinikk
Doktor Sadat gir babyen livreddende behandling både for  lungebetennelse

Nora Ingdal, Redd 
Barnas utlandssjef
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som Redd Barna tok opp på møtene: At 
våre kvinnelige ansatte må få jobbe fritt. 
At jenter må få tilgang til utdanning. At vi 
får jobbe med de mest sårbare barna og 
familiene, dem som trenger som mest.

– Lyttet delegasjonen fra Taliban?
– De var i alle fall nysgjerrige. De stilte 

spørsmål og noterte. Det viktigste er at 
det nå er etablert kontakt. Dette var en 
delegasjon på høyt politisk nivå, så den 
kontakten kan bli veldig nyttig. 

SKAL FØLGE GODT MED
– Hvordan er situasjonen i dag på de om-
rådene som Redd Barna tok opp?

– Dette er områder der vi er i kontinuer-

lig diskusjon med Taliban, for eksempel at 
våre kvinnelige ansatte må få slippe å ha 
med seg en mannlig anstand eller verge 
på jobb. Vi skal følge godt med for å se om 
det kommer endringer til det bedre og om 
de holder det de har lovet.

– Fortsetter vi samtalene med Taliban?
– Vi må holde trykket oppe og snakke 

med dem. Det ønsker også landets egne 
aktivister og menneskerettighetsforkjem-
pere. Vi skal ikke la Taliban holde på, men 
holde dem til ansvar. Samtidig fortsetter 
vi arbeidet med helse og utdanning. Det 
er det beste vi kan gjøre for Afghanistans 
barn akkurat nå, sier Nora Ingdal.   Tusenvis av afghanske barn som Bazya (9) får 

i vinter skolemateriell fra Redd Barna.

d Barnas mobile  helseklinikker. Sammen med teamet reiser han til isolerte områder for å følge opp barn og familier, som denne underernærte ni-måneder gamle babyen. 
or  lungebetennelse, diaré og underernæring.  FOTO: Dan Stewart/REDD BARNA
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NORGE
DET SKJER I

ULOVLIG

SEIER I BARNETRYGDSAKEN
Redd Barna kjempet i 2021 for at det skulle 
bli ulovlig å ta barnetrygden fra de fattigste 

familiene. Den kampen vant vi på tampen av året! 
Bakgrunn: I to av tre kommuner i Norge ble de fattigste 
barnefamiliene fratatt barnetrygden. På fint het dette å «avkorte 
sosialhjelpen», og det betydde i realiteten at kommunene kuttet 
sosialhjelpen tilsvarende summen av barnetrygden. Vi fikk over 
20 000 underskrifter på vårt opprop mot denne urettferdige 
praksisen. Før jul ble SV og regjeringen enige om å gjøre denne 
praksisen ulovlig fra og med høsten 2022. Dette er en stor seier 
for familiene som har aller minst! Og for Redd Barna som har 
stått på de mest sårbare familienes side.
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Språkbruken elever imellom og hos de voksne påvirker 
skolemiljøet, både med hensyn til trivsel, mestring og læring. 

I Redd Barna-rapporten Ikke bare si at det kommer til å ordne seg, var elevene 
tydelige på at negative kommentarer og stygt språkbruk både fra barn og 
voksne rundt dem påvirket klassemiljøet i stor grad. Redd Barna har derfor 
reist rundt til barneskoler i Norge og snakket med 3.-, 5.- og 7.-klassinger 
for å høre hvordan elevene selv opplever at språkbruk påvirker klassemiljøet, 
læringen og relasjonene dem imellom og til de voksne rundt seg. Vi har 
også snakket med lærere, skoleledelse og fagpersoner for å høre om hvilke 
utfordringer de opplever med språkbruken, og hva de mener fungerer positivt 
på skolemiljøet. Redd Barna jobber videre med tematikken og å utvikle 
ressurser. Vi er i gang med et prosjekt for å gi skolen verktøy til hvordan man 
kan jobbe mot fordommer og rasisme i skolen. Har du spørsmål: kontakt oss 
på skole@reddbarna.no

RAPPORT

Redd Barna Bodø Besøksgruppe har blitt tildelt 
den aller første æresprisen som er delt ut av 

krisesenteret i Bodø.  
«Prisen deles ut til dere fordi dere er med på å gjøre en forskjell 
for de barna som bor eller har bodd på krisesenteret. Tusen takk 
for at dere finnes, og for at dere vil bruke fritiden på barn som er i 
en vanskelig livssituasjon. Takk for at våre barn også får være deres 
barn», står det i begrunnelsen for tildelingen.

HEDER

ÆRESPRIS TIL BESØKSGRUPPE

STYGT SPRÅK  PÅVIRKER SKOLEMILJØET
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GAMEDAY PÅ ROGNAN
Før jul arrangerte Redd Barna 
GameDay for første gang på 

Rognan i Saltdal. Arrangementet ble gjennomført av 
frivillige i Redd Barna Fauske og samarbeidspartnere 
Digital Kveld og Saltdal fritidsklubb.

Det kom nye nasjonale covid-tiltak bare noen 
dager før, så det ble en del omorganisering for å 
sikre godt smittevern. Men vi fikk på plass Redd 
Barnas første større gaming-møteplass. Vi er stolte 
av arrangementet og tilbakemeldingen fra barn og 
unge som var til stede, sier Bjørn David Vik i Redd 
Barna region nord.

Rundt 40 barn og unge deltok på arrangementet, 
og her er noen av tilbakemeldingene:

”Tenk at dette er på Rognan, æ e så glad for at 
det er på Rognan.” Gutt, 10 år

”Det var gøy! Det beste var å være med i finalen.” 
Gutt, 12 år

”Det var skikkelig gøy, det artigste var FIFA. Ja til 
GameDay neste år!” Jente, 10 år

ARRANGEMENT
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REDD BARNA FÅR
EGET HUS

Foreløpig er det en 
byggeplass. Men om ett 
år flytter Redd Barnas 
hovedkvarter i Norge til 
nytt hus på Hasle i Oslo. 
TEKST: ELIN TOFT

Her har Redd Barna fått muligheten til 
å utforme et nybygg, som skal bli både 
«grønt» og bærekraftig, og som kan rom-
me rundt 200 medarbeidere. Et Redd Bar-
na-hus tar form! 

Redd Barna har leid kontorlokaler hos 
Blå Kors i Storgata i Oslo sentrum i mer 
enn 10 år, med en kontrakt som går ut ved 
årsskiftet. Her har Redd Barna hatt en vel-
dig gunstig avtale, som nå blir endret til 
markedspris. Siden kontorlokalene i Stor-
gata ikke er helt hensiktsmessige for Redd 
Barna lenger - blant annet er det vanskelig 
for ansatte og gjester som er avhengig av 
krykker eller rullestol å bevege seg mel-
lom etasjene – har flere nye alternativer 
blitt vurdert.  

GJENBRUK OG RESIRKULERING
– Valget falt på et splitter nytt hus på Has-
le, som blir bygd i løpet av 2022. Bygget, 

som er eid av Höegh Eiendom og tegnet 
av Oslotre blir svært miljøvennlig. Huset 
i seg selv er i trematerialer, og er et byg-
gesett som kan tas ned og brukes på nytt. 
Det blir fullt ut tilpasset Redd Barnas 
behov siden vi er første leietaker. Vi får 
påvirke alt, bortsett fra ytterveggene, for-
teller en fornøyd direktør for mennesker 
og teknologi; Linn Huse-Amundsen.  

Stikkord for Redd Barnas nye kontor-
bygg er gjenbruk, ombruk og resirkulering. 

– Vi tar med oss så mye som mulig fra 
vårt gamle kontorlokale og vil bruke det 
på en eller annen måte. For eksempel 
skal våre nåværende skap bygges om til 
bokhyller. Arbeidsbordene skal gjøres litt 
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kortere for å passe inn i nye rom. Det vi 
mangler, vil vi prøve å få kjøpt brukt, sier 
Huse-Amundsen.

KOSELIG OMRÅDE
Redd Barna skal leie størsteparten av det 
nye bygget, bortsett fra en tredjedel av 
første etasje som vil bli leid ut til andre lei-
etakere siden området er regulert til næ-
ringsvirksomhet. Dette blir en virksom-
het som ikke kolliderer med Redd Barnas 
verdier.  

– Redd Barna flytter fra Oslo sentrum. 
Hva synes de ansatte om det? 

– Det blir kanskje en liten overgang for 
staben, men Hasle er ganske sentralt, bare 

tre t-bane-
stopp fra 
sentrum. 
Og så er det et 
koselig område med leiligheter, skoler og 
butikker. Dette vil fort gå seg til, tror Hu-
se-Amundsen.

HAR FÅTT GOD HJELP
Da Redd Barna begynte å se seg om etter 
et nytt sted å holde til, tok organisasjonen 
kontakt med en god støttespiller gjen-
nom flere år; Malling & Co Leietakerråd-
givning. Selskapet hadde akkurat den 
ekspertise som Redd Barna trengte i pro-
sessen, og sa ja til å bli prosjektleder for 

flytteprosjektet.
Linn Huse-Amundsen kan ikke få rost 

Malling nok:
– Først hjalp de oss med å finne det som 

skal bli det nye Redd Barna-huset på Hasle. 
Så har de forhandlet på våre vegne, profe-
sjonelt og med stålkontroll. Vi får et flunka 
nytt hus på Hasle uten å betale mer enn vi 
gjør der vi leier i dag. Videre er det utrolig 
mange tråder som skal knyttes sammen: vi 
skal ha på plass avtaler for alt, fra renhold 
til kaffi, stort og smått, så det er utrolig god 
hjelp for oss å få god og trygg støtte fra Mal-
ling til dette. Slik kan våre ansatte bruke 
kreftene på arbeidet vårt for barn, sier Hu-
se-Amundsen. 
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NÆRINGSLIV

– For Malling har det blitt stadig 
viktigere å ta samfunnsansvar. 
Det er derfor ekstra hyggelig å 
kunne støtte Redd Barna, også 
med pro bono-arbeid.
TEKST: ELIN TOFT

FOTO: ALEKSANDER EIDE

Det sier Nora Brinchmann i Malling & Co, én av 
Norges største rådgivere innenfor næringseien-
dom. Det siste året har selskapet hatt arbeidet med 
å finne nye kontorlokaler for Redd Barna, noe som 
har resultert i at organisasjonen ved årsskiftet får 
sitt eget Redd Barna-hus (se neste side). 

Seniorrådgiveren i Malling & Co utdyper: 
– Vi har hatt et strategisk samarbeid med Redd 

Barna i flere år, noe vi er stolte og glade over. Da 
behovet for våre tjenester dukket opp – og viste seg 
å være rett inn i vår kjernekompetanse – var det na-
turlig for oss å bidra. Å få bruke vår egen ekspertise 
er en verdifull måte å hjelpe Redd Barna på. Med 
dette kan Malling & Co gjøre det vi er eksperter på, 
mens Redd Barna får fokusere på sitt viktige arbeid 
for barn. 

SKAL SETTE REDD BARNA PÅ KARTET
De fleste av oss beveger oss ikke i eiendomsmarke-
det til hverdags, og det er ofte store penger på spill. 

– Vi vet det er viktig å ha med seg god støtte inn i 
en komplisert eiendomsprosess. Vi besluttet derfor 
å hjelpe Redd Barna med å finne nye kontorlokaler, 
både for å avlaste organisasjonen internt og for å bi-
dra til at det ble tatt gode og strategiske valg, fortset-
ter Brinchmann. 

– Redd Barna har som oppdragsgiver vært bevisst 
på hva de ville ha ut av de nye lokalene. Det har 
handlet om veldig mye mer for Redd Barna enn bare 
nye fysiske lokaler. Vi har måttet tenke strategisk 
sammen, blant annet om hvordan Redd Barnas posi-
sjon som en uavhengig organisasjon for barn kunne 

styrkes, og hvordan det kunne sette Redd Barna på 
kartet. Redd Barnas resultater skulle synliggjøres, 
og det skulle være fokus på bærekraft og god bruk av 
ressurser. Hva ville dette bety for det fysiske huset? 
Dette er spennende og «hårete» målsettinger i seg 
selv, og har vært lærerikt for oss å gå inn i. 

STOLTE ANSATTE
Brinchmann er klar på at også Malling & Co får mye 
igjen for samarbeidet:

– Vi har lenge hatt et strategisk samarbeid med 
Redd Barna, som i første rekke har dreid seg om øko-
nomisk støtte til utdanningsprosjekter. Vi har stor tro 
på Redd Barnas arbeid!  

STØTTER REDD 
BARNA MED SIN 

KOMPETANSE

«Tidligere løp 
vi rundt før 
jul til kundene 
våre med 
noen vinflask-
er eller jule-
gaver. Vi gjør 
ikke det leng-
er – nå for-
teller vi om 
samarbeidet 
med og støt-
ten til Redd 
Barna.»
NORA 
BRINCHMANN I 
MALLING & CO

– Å få bruke vår ekspertise er en verdifull måte å hjelpe Redd Barna på,
store forventninger til det nye Redd Barna-huset som blir bygd på Hasle i Oslo
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NÆRINGSLIV

DETTE ER 
PRO BONO
Pro bono betyr at 
arbeidet ytes uten 
kostnad for Redd Barna. 
Det kan omfatte alt 
eller deler av arbeidet 
et selskap støtter Redd 
Barna med. Malling & Co 
bidrar for eksempel med 
deler av sitt arbeid for 
Redd Barna pro bono. 
Redd Barna mottar 
også pro bono-ytelser 
fra andre selskaper, 
som juridiske tjenester 
fra Wiersholm og 
konsulenttjenester fra 
Accenture og BDO. For 
Redd Barna betyr det 
at midlene som spares 
kan brukes til å gjøre 
enda mer for de barna 
som trenger det. Dette 
gir også høy verdi for 
selskapene som yter pro 
bono-tjenester, ettersom 
disse oppdragene skaper 
stort internt engasjement 
i selskapet. 

Redd Barna er stadig 
på utkikk etter flere 
samarbeidspartnere 
som blant annet kan 
bidra pro bono, så ta 
gjerne kontakt med 
næringslivsansvarlig 
i Redd Barna, Johan 
Lindelien Schwartz  
(mobil 415 33 777 eller   
johan.schwartz@
reddbarna.no)

– Hvorfor valgte dere akkurat Redd Barna?
– Vi valgte Redd Barna fordi vi tror at det engasje-

mentet organisasjonen representerer er viktig. Vi vet 
at skole ikke bare gir barna kunnskap, men også be-
skyttelse, muligheten til å holde seg friske og unngå 
et liv i fattigdom. Malling & Co er en kunnskapsbe-
drift, og for oss er det lett å forstå at utdanning fak-
tisk redder barns liv. Langsiktig arbeid for å gi barn 
bedre skolegang nytter, og vi er stolte av å kunne bi-
dra til at sårbare barn får håp for framtiden.

At pengene som Malling & co donerer til Redd 
Barna får dobbel effekt i og med at organisasjonen 
er støttet av Norad, er i seg selv et kvalitetsstempel, 
understreker Nora Brinchmann. 

– Hva synes de ansatte om Malling & co sin støtte 
til Redd Barna?

– De ansatte er stolte over samarbeidet. Tidli-
gere løp vi rundt før jul til kundene våre med noen 
vinflasker eller julegaver. Vi gjør ikke det lenger – nå 
forteller vi om samarbeidet med og støtten til Redd 
Barna. Vi forteller hva vi har bidratt til i året som har 
gått, og er stolte over det! 

ANSATTE BLIR ENGASJERT 
Forskning viser at samfunnsansvar engasjerer an-
satte. Medarbeidere som opplever at virksomheten 
tar samfunnsansvar, rapporterer høyere grad av 
tilhørighet til bedriften.  

d Barna på, sier Nora Brinchmann (til høyre) i Malling & Co. Både Brinchmann og Linn Huse-Amundsen (til venstre) i Redd Barna har 
ygd på Hasle i Oslo.
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@reddbarna 
@reddbarna_foto

www.facebook.com/
reddbarna

HER ER VI:

www.twitter.com/
reddbarna

redd_barna www.reddbarna.no

Har du ris, ros, spørsmål eller kommentarer til Redd Barnas arbeid? 
Vi vil gjerne høre fra deg! Følg og lik oss på sosiale medier, si din mening og del saker du mener er viktige 
med andre. Her er noe av det som har skjedd på våre på Facebook-, Twitter- og Instagram-sider siden sist:

PÅ NETT MED REDD BARNA

INSTAGRAM

FACEBOOK

TWITTER

Redd Barna // 
Kampen mot 
rasisme er 
ikke over. I år 
er det 21 år 
siden Benjamin 
Hermansen 
ble drept av 
nynazister på 
Holmlia i Oslo. 
Drapet på 
Benjamin var 
rasistisk motivert.

Redd Barna // 
TUSEN TAKK hele Norges 
Maskorama-nisse, Abid Raja. Abid 
donerer bort hele honoraret for 
deltakelsen – 75 000 kroner – til 
vår julekampanje, og oppfordrer 
alle som kan hjelpe til å bidra.

reddbarna // Barn 
og ungdommer 
med funksjons-

nedsettelser forteller 
at fordommer fra 

voksne gjør at 
de skammer seg, 

føler seg i veien og 
kjenner at de ikke 

passer inn. 

reddbarna // Vi er veldig 
glade for at Norge 
nå henter hjem et 
foreldreløst barn. Men 
fortsatt sitter fire norske 
barn fanget i leirene i 
Syria.

Redd Barna // 
I dag fikk Mustafa 
Hasan (19) beskjed 
om at han får 
oppholdstillatelse 
i Norge, etter 
mange års kamp 
mot myndighetene. 
Dessverre er det 
slik at 134 barn 
fortsatt lever i 
frykt for å bli 
kastet ut av landet. 

Redd Barna @ReddBarna
Nesten tusen barn samlet 
til #fredsprisfest foran @
NobelPeaceOslo. Hurra for de verdige 
vinnerne @WFP @WFPChief @
mariaressa og Dmitrij Muratov @
novaya_gazeta #nobelpeaceprize

Redd Barna @ReddBarna
I dag er den internasjonale 
utdanningsdagen. Utdanning er en 
menneskerett og er avgjørende 
skal vi sikre en bærekraftig framtid. 
Gratulerer til alle verdens barn og 
unge. 
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REDD BARNA

Hvorfor ville du være 
frivillig i Redd Barna?
– Fordi jeg alltid 
har vært opptatt av 
menneskerettigheter og 
barns rettigheter. I tillegg 
ville jeg bruke fritiden 
min til noen verdifullt 
og meningsfullt. Jeg har 
kjent Redd Barna lenge 
og alltid brent for det 
organisasjonen driver 
med.

Hvordan er det å 
være frivillig i Redd 
Barna?
– Det er kjempegøy og 
spennende å være en del 
av det gode teamet som 
bidrar positivt til barna 
og gi dem hyggelige 
opplevelser i forskjellige 
aktiviteter. Jeg liker å se 
den gleden barna har 
når de får muligheten til 
å være med på mange 
gøye aktiviteter.

1 2 3 4 5

REDD BARNAS 
ILDSJEL
Hvem: 

Bashayir Mansour
24 år, studerer 
samfunnsplanlegging og 
kommunikasjon på UiA og jobber 
på kunstkafé i byen.

Hvor: 

Bor i Kristiansand, kommer opp-
rinnelig fra Jemen. 

Hvorfor: 

Er med i Mottaksgruppen og 
Ungdomsgruppen. 

Hva liker du best med 
å være frivillig?
– Jeg liker at jeg er med 
på å hjelpe barn til å få 
vite hvilke rettigheter 
de har. Mange kommer 
fra land hvor det ikke 
er noen rettigheter for 
barn. Her i Norge kan 
barna få rettigheter som 
sikrer dem et godt og 
trygt liv. Jeg er veldig 
glad og stolt over at jeg 
er en av dem som kan 
bidra til positivt og godt 
liv for barn. Jeg liker alt 
arbeidet til Redd Barna!

Hvordan ble du 
frivillig i Redd Barna?
– Jeg har vært frivillig i 
Redd Barna siden januar 
2019. Jeg har kjent Redd 
barna siden 2010 da jeg 
selv gikk på Redd Barnas 
aktiviteter for barn på 
mottaket. Økonomien 
var dårlig da jeg og 
familien min bodde 
på mottaket og jeg 
kunne ikke delta på de 
aktivitetene som kostet 
penger. Jeg følte meg litt 
annerledes enn de andre 
barna på skolen min som 
hadde råd til det. Takket 
være Redd Barna kunne 
jeg være med på mange 
forskjellige aktiviteter 
og kunne fortelle til de 
andre på skolen at jeg 
også gjorde noe gøy på 
fritiden. 

Hva brenner du for?
– Jeg brenner for 
rettigheter, både for 
voksne og barn. Det 
kommer jeg til å jobbe 
videre med når jeg er 
ferdig utdannet. Jeg 
tenker å ta master 
i statsvitenskap og 
kommer til å jobbe 
i organisasjoner 
som er opptatt av 
menneskerettigheter i 
hele verden.

- GLAD OG STOLT 
OVER Å FÅ BIDRA
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REDD BARNA

ELLE NYSTAD: 
Ung og engasjert same med mange jern i 
ilden.

Elle Nystad er en av flere unge som 
tar videre arbeidet som forrige 
generasjon startet med å styrke og 
utvide det samiske språket og den 
samiske kulturen. FOTO: PRIVAT
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SAMISK FOKUS

Birgitte Lange: Først av alt, hvem er Elle?
Elle Nystad: Ja, jeg er jo først og fremst Elle, da. 22 år, 
same, oppvokst i Karasjok, flytta til Oslo da jeg var 19, 
lengta tilbake til nord og bor i dag i Tromsø.
Jeg ble engasjert i det samiske da jeg gikk i andre 
klasse på videregående i Karasjok. Jeg hadde en veldig 
inspirerende lærer som fortalte mye om samisk historie.  
Birgitte: Hvordan er det å være ung same i dag?
Elle: Å være ung og same kan være mye forskjellig. Min 
opplevelse er at det blir sett på som kult og spesielt. 
Ordet eksotisk blir ofte brukt for å beskrive oss. Vi får 
oppmerksomhet rundt kofte og samisk språk. Det er 
fint, men mange føler på ulike utfordringer. 

Risten Steinfjell: Redd Barna skal i vår sette i gang en 
spørreundersøkelse blant samiske barn i 4.–7. klasse i 
samarbeid med Telemarksforskning. Her skal barna selv 
fortelle hva de tenker rundt det samiske. Dette er helt i 
tråd med Redd Barnas arbeidsmetode – å snakke med 
barna først – og blir avgjørende for Redd Barnas arbeid 
på dette området i årene framover. 
Birgitte: Det skal bli veldig interessant å høre hva 
samiske barn tenker. Redd Barna jobber med barns 
rettigheter i forhold til Barnekonvensjonen, som er 
klar på at ALLE barn skal få innfridd sine rettigheter, 
uansett hvor de bor, hvem de er, hvem foreldrene er, om 
de bor i Oslo eller Karasjok, er barn av IS-kvinner, har 
funksjonsnedsettelser eller er samiske barn. Vi fokuserer 
særlig på tre områder: retten til å overleve, retten 
til å gå på skole og retten til å leve uten vold. Og så 
er vi opptatt av de barna som har den mest sårbare 

livssituasjonen. Det kan for eksempel være barn av 
minoritetsgrupper, barn med funksjonsnedsettelser og 
barn som rammes hardest av klimaendringene. Innenfor 
disse områdene er samiske barn en gruppe som vi 
gjerne vil følge.
Elle: Så flott at Redd Barna setter i gang dette 
prosjektet! Her gjør Redd Barna en utrolig viktig jobb. 
Dagens unge samer har flere verktøy for å bevare og 
utvikle språket og kulturen, enn det forrige generasjon 
hadde. Vi kan for eksempel lære mer om samisk språk, 
kultur og historie på universitetet, men det vi ønsker er 
at det som er typisk samisk skal bli normalisert, at det 
skal ligge på samme plan som majoritetsbefolkningen. Vi 
er en urbefolkning i fire nasjoner, så det samiske burde 
ikke være så rart. 
Birgitte: Er forrige samiske generasjon en rollemodell?
Elle: Absolutt! Særlig mamma er en viktig rollemodell 
for meg! Jeg tenker ofte på hvordan mamma hadde 
det da hun var ung. Mammas generasjon har kjempet 
mange kamper for oss, som undervisning på morsmålet 
vårt, samiske lærebøker og samiske festivaler. Samtidig 
har de tatt utdanning, oppdradd barn og ofte jobba. 
De har båret mye på sine skuldre for at vi i neste 
generasjon skal få det bedre. 

Birgitte: Du sa i sted at ordet eksotisk ofte blir brukt 
om samer. Hva tenker du om det?  
Elle: Folk kan nok oppfatte oss som eksotiske fordi 
de mangler kunnskap. Det må mer kunnskap inn i 
skolen, men samtidig må det samiske presenteres på en 
respektfull måte. Lærere har et stort ansvar for å sette 

Bakgrunn: På landsmøtet i 2018 ble situasjonen for samiske barn 
diskutert. Medlemmene ønsket at Redd Barna skulle ha større 
fokus på samiske barns rettigheter – det fikk de gjennomslag for. 
Redd Barna har i dag en seniorrådgiver som arbeider med dette 
temaet, og organisasjonen er i gang med flere prosjekter. 

På ballen for
samiske barns
rettigheter

BIRGITTE LANGE: 
Generalsekretær i Redd 
Barna

RISTEN BIRJE 
STEINFJELL:
Rådgiver i Redd Barna 
med fokus på samiske 
barns rettigheter

Hvordan er det å være ung same 
i dag? Redd Barnas generalse-
kretær Birgitte Lange inviterte 
unge,  engasjerte Elle Nystad til 
en samtale om  samisk identitet 
og kultur, språk og diskriminering.

TEKST OG FOTO: ELIN TOFT
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seg inn i og forstå en kultur som de kanskje opplever 
som fremmed eller ikke har erfaring med.  
Risten: Det er lite kunnskap om det samiske på alle 
nivå i utdanninga, også på universitets- og høgskolenivå. 
Og det finnes jo samiske barn over alt!
Birgitte: Det er mye jeg ikke vet om det samiske, og 
det er lett å stille banale spørsmål. Hva synes du er det 
viktigste majoritetsbefolkningen kan gjøre?
Elle: At alt blir gjort med måte. Være litt forsiktige. Hvis 
folk lager dårlige vitser på bekostning av en minoritet, 
kan det gå galt. Det kan oppleves som hets og føre 
til frykt og vonde følelser. Mange samer har en vond 
bagasje når det gjelder fornorskningstida. Heldigvis får 
vi snart resultatet av Sannhetskommisjonens arbeid, 
som kommer til å fortelle oss mer om hva som har 
foregått gjennom flere hundre år. Det ligger uendelig 
mye arbeid foran oss når det gjelder å utvikle det 
samiske, og vi må ta små steg. 

Birgitte: Hva er du mest opptatt av her og nå?
Elle: Det er viktig at samisk ungdom føler seg 
komfortable med å «ta tilbake» den samiske identiteten, 
for eksempel språket. Mange har mistet språket på grunn 
av fornorskingen, men de må tørre å ta det tilbake. 
Birgitte: Det er sterkt å høre at det har vært og kan 
fremdeles føles utrygt å ta tilbake språket sitt! Det 
samme skjer i en del av de andre landene Redd Barna 
jobber i. 
Elle: Mange unge samer tar nå videre det arbeidet som 
forrige generasjon startet med å utvide og styrke det 
samiske språket og kulturen. Vi bruker sosiale medier og 
engasjerer oss i politikk. Der har jeg lyst til å engasjere 
meg!
Risten: Hvorfor har du laget din egen youtube-kanal?
Elle: Jeg liker å se på bilder og videoer, og så merket 
jeg at det manglet samiske youtubere. Så da tok 
jeg saken i egne hender og laget en kanal med det 
innholdet jeg selv gjerne skulle ha funnet. Jeg lager 
innslag som er informative, som viser hverdagen, eller 
er bare meg selv med alt som skjer rundt meg. Jeg 
vil inspirere andre unge samer til å komme ut og vise 
verden hvem vi er.
Birgitte: Har du fått mye respons?
Elle: Ja, kanalen har fått mye positiv tilbakemelding, 
blant annet fra unge samer som har fått fornyet 
interesse for det samiske. Men den har en liten 
målgruppe siden videoene er produsert på nord-samisk. 
De blir tekstet på engelsk siden mange samer i andre 
land ikke snakker norsk. 

Birgitte: Hvordan ellers er du engasjert?
Elle: Jeg holder på med så mye. Nå i vår er jeg 
prosjektleder for prosjektet Romsadál, som er 

en videreføring av et opprop i kjølvannet av en 
diskrimineringssak her i Tromsø i 2020. Dagens prosjekt 
har som mål å spre stolthet om det samiske og føre 
til en positiv påvirkning av storsamfunnet. Tromsø 
IL er formell eier av prosjektet og det er finansiert 
av Sametinget. Vi ønsker at det samiske blir mer 
normalisert, og at barn og unge skal føle seg godkjent 
og anerkjent i Tromsø, som er samisk by. Det er her 
de fleste samer i Norge bor, og da kan ikke byen være 
bekjent av hets og diskriminering. 
Risten: Redd Barna har stilt seg bak oppropet. For 
oss er rettighetsperspektivet viktig: at barn og unge 
har rett til ikke å bli diskriminert for å være den de er. 
Et forskningsprosjekt ved Universitetet i Tromsø viser 
at 3 av 4 unge voksne med samisk bakgrunn føler seg 
diskriminert. De som opplever dette, sliter naturlig nok 
også psykisk.

«Det er vik-
tig at samisk 
ungdom føler 
seg komfort-
able med å 
«ta tilbake» 
den samiske 
identiteten, 
for eksempel 
språket.»

ELLE NYSTAD

DETTE GJØR REDD BARNA
Redd Barna har begynt å tilpasse sitt materiell til samiske barn, blant 

annet er mye nå oversatt til samisk. Mer info finner du her: www.
reddbarna.no/skole/samisk/  

Telemarksforskning skal på oppdrag fra Redd Barna i vår gjøre en 
undersøkelse av samiske barn over hele Norge. Aldersgruppen er fra 
4.–7. klasse. Her skal barna selv få fortelle om hvordan det er å være 

samisk. Resultatene fra undersøkelsen skal gi grunnlag for Redd Barnas 
arbeid for samiske barn framover. 
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UNGE SAMER 
DISKRIMINERES
Mihá-prosjektet ved Universitetet i Tromsø 
har kartlagt utfordringer og opplevelser hos 
unge knyttet til samisk identitet og psykisk 
helse.  Spørreundersøkelsen, som omfattet 
210 unge i alderen 16-31 år, viser at 3 av 
4 unge samer har opplevd diskriminering 
blant annet på bakgrunn av etnisitet, kjønn 
og bosted. 41 prosent av de spurte opplevde 
også hets flere ganger i året. Svarene fra 
undersøkelsen viser at diskrimineringen 
ofte skjer i sammenheng med skole og 
utdanning, på internett og i lokalsamfunnet. 

SANNHETS- OG 
FORSONINGS KOMMISJON
Stortinget har nedsatt en kommisjon 
som har fått i oppdrag å granske 
fornorskningspolitikk og urett overfor 
samer, kvener og norskfinner. Kommisjonen 
består av 12 fagpersoner og ledes av 
Dagfinn Høybråten. Mandatet er å 
gjøre en historisk kartlegging av norske 
myndigheters politikk overfor de tre 
gruppene, undersøke virkningene av denne 
politikken og foreslå tiltak som kan bidra til 
videre forsoning. Arbeidet skal ferdigstilles 
høsten 2022.

SAMISK STYRKET I 
NY SPRÅKLOV
Den nye språkloven fra 2022 gir de fem 
samiske språkene lovfestet status og vern. 
Språkloven inneholder bestemmelser om at 
offentlige virksomheter skal bruke, utvikle 
og styrke de samiske språkene. For første 
gang blir det samiske språket kaldt urfolk-
språk i Språkloven, noe som styrker verdien 
til det samiske språket. 

URFOLKS RETTIGHETER 
I FNS BARNEKONVENSJON   
Artikkel 30: I stater hvor det finnes etniske, 
religiøse eller språklige minoriteter eller 
personer som tilhører en urbefolkning, 
skal et barn som tilhører en slik minoritet 
eller urbefolkningen, ikke nektes retten 
til sammen med andre medlemmer av sin 
gruppe å leve i pakt med sin kultur, bekjenne 
seg til og utøve sin religion, eller bruke sitt 
eget språk.

Birgitte: Har du opplevd direkte diskriminering selv?
Elle: Ikke direkte. Men jeg får passive kommentarer. 
I Oslo kunne vennegjengen lage vitser på bekostning 
av min etnisitet. Jeg ble kalt «samen» og ikke Elle. Jeg 
kunne bli joika etter hvis jeg hadde på meg kofta. Det 
er respektløst å joike for å latterliggjøre noen, og det 
synes jeg ikke noe om! 
På nett er hetsen grovere. Jeg kan få ekstremt stygge 
kommentarer, som at vi som er samer burde utryddes. 
Det er grovt! Men jeg lar det ikke gå inn på meg. Er en 
en offentlig person på sosiale medier, kan det komme 
hets.  
Risten: I kommentarfeltene er det utrolig hvor stygge 
ting folk kan legge ut. 
Birgitte: Har BlackLivesMatter-bevegelsen de siste 
årene endret noe på hvordan folk omtaler samer?
Elle: Ja. Folk støtter mer opp. Når noen kommer med t

– Samiske barn er en 
gruppe som vi gjerne vil 
følge i tiden som kommer, 
forteller Birgitte Lange.  
Mens Nystad mener 
Redd Barna gjør en 
viktig jobb med å sette i 
gang en undersøkelse av 
samiske barn i samarbeid 
med Telemaksforskning.
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negative kommentarer i sosiale medier, er andre raskt 
på banen med positive kommentarer. Det er fint å se. 
Men vi må fortsette det antirasistiske arbeidet med et 
samisk perspektiv. 

Birgitte: Hva er du mest stolt over ved å være same?
Elle: Jeg er superstolt over alt! For eksempel å bære 
kofte eller ullsjal. Kofta er noe av det fineste jeg vet, 
og mamma har lært meg å sy kofter selv. Skal jeg 
reise bort bærer jeg mamma sitt ullsjal – da viser jeg 
at jeg er samisk og kjenner samtidig på tryggheten. 
Alle samiske kvinner har ullsjal. Og så er jeg stolt over 
språket. Det er utrolig nyansert – egentlig er det et 

fagspråk. Visste du for eksempel at vi har hundre ord 
for snø? Og tretti ord for rein? Uten dette fagspråket 
mister vi kulturen. 
Birgitte: Hva kan Redd Barna bidra med?
Elle: Det er mye! Det viktigste er at Redd Barna er 
med og sikrer at samiske barn ikke skal føle frykt når 
de skal ut i storsamfunnet. Gi samiske barn trygghet 
for at dere er der for dem også. Start prosjekter for å 
undersøke hvordan samiske barn har det. 
Birgitte: Det var inspirerende å møte deg, Elle! Det er 
flott det arbeidet du gjør. Takk for gode innspill – vi i 
Redd Barna bygger sakte, men sikkert opp kompetanse 
om samiske barn. 

Samiske barn har rett 
til kulturtilbud på eget 
språk. Redd Barna har 
det siste året arrangert 
kinoforestillinger der 
filmene er dubbet til sam-
isk, som her under årets 
Tromsø Internasjonale 
Filmfestival (TIFF). 

 Ibe Sofia (14), Sagka Mar-
ja ((5) og Vilmi Ingeborg 

(9) koser seg på utendør-
skino sammen med pappa 

Lars Robert.    
Foto: Tim Barclay (TIFF)

«Det viktigste er at 
Redd Barna er med 
og sikrer at samiske 
barn ikke skal føle 
frykt når de skal ut i 
storsamfunnet.»

ELLE NYSTAD
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s

REDD BARNA

Stadig yngre barn sitter mye foran nettbrett.  Vi voksne har et ansvar 
for å følge med på hva som skjer og for at barn skal være trygge.

1 2 3 4 5
Del medieopplevelser
Se filmsnutter, spill eller 
bruk skjermen til å gjøre 
kreative ting sammen. 
Snakk om det dere ser 
og opplever sammen. 
Hva er bra og ikke bra, 
og hvorfor? Hvis du 
skal overlate skjermen 
til småbarn uten at du 
er til stede, er det lurt 
å laste ned filmsnutter, 
bøker eller annet innhold 
som du syns det er 
greit at barna ser på 
alene. Dersom du lar 
barna klikke seg rundt 
på egenhånd, kan barna 
komme over innhold som 
kan være skremmende. 
Barna må derfor vite 
at de må si ifra til deg 
dersom de ser ting 
de syns er ekkelt eller 
skremmende. 

Ha skjermtid for de 
yngste
Aktiviteter på skjermen 
har ikke en begynnelse 
og en slutt, slik som et 
brettspill eller en bok. 
Når barna har sett en 
filmsnutt på YouTube, 
kommer det alltid opp 
et forslag om å se en 
ny filmsnutt, som gjerne 
er enda mer spennende 
enn den forrige. Barn 
trenger din hjelp til å 
avslutte skjermbruken. 
Derfor er det lurt med 
fast skjermtid. Lag 
gjerne regler for bruk 
av skjermen. Mange har 
nytte av faste skjermtider, 
faste steder og skjermfrie 
tider. Slike regler er 
nyttig for å unngå at 
skjermbruk går utover 
andre viktige aktiviteter 
for barn.  

Styr barnas 
aktiviteter 
Gjør deg kjent med 
apper og spill før du gir 
barna tilgang. Hva er 
aldersgrensen, og syns du 
den passer for ditt barn? 
Vit at du ofte kan tilpasse 
apper til barnas bruk. 
Sjekk innstillinger: Her 
kan du begrense tilgang 
til innhold og hvem man 
kan ha kontakt med. Bruk 
gjerne foreldrekontroll 
for å redusere risikoen 
for at barna kommer 
over voldelig og 
pornografisk innhold. Vær 
likevel klar over at slike 
filtre ikke gir 100 prosent 
garanti for trygghet. 
Derfor må du forberede 
barna på at de kan se 
ting som ikke passer for 
dem, og at de må si ifra 
hvis de ser noe fælt eller 
ekkelt. 

Begrens kjøpepress 
Selv om det ikke koster 
penger å laste ned en 
app og lage en profil, kan 
morsomme aktiviteter 
i et spill koste penger. 
Det er ikke enkelt for 
småbarn å forstå at de 
bruker penger i spill eller 
på strømme-TV. Selv 
om barna bruker gratis 
tjenester, ser de mye 
reklame. Alle de digitale 
sporene barna legger 
igjen brukes til målrettet 
reklame mot dem. Derfor 
kan det være lurt å 
finne fram godt innhold 
på plattformer uten 
reklame eller å laste ned 
filmsnutter, bøker eller 
filmer barna kan se. 

Vær et godt forbilde
Du er barnets viktigste 
forbilde. Barn lærer mer 
av hva du gjør enn hva 
du sier. Begrens din egen 
spilling, bruk av sosiale 
medier og unødvendig 
bruk av skjerm når 
du er sammen med 
barnet.  Husk også 
at det du deler åpent 
i sosiale medier, blir 
værende ute på nettet. 
Respekter barnets rett 
til privatliv, og begrens 
hyppig deling av bilder 
av barna til familien og 
venner. Er du aktiv i for 
eksempel foreldregrupper 
i sosiale medier med 
fullt navn, tenk over hva 
du sier. Husk at dere er 
identifiserbare når du 
deler med navn sensitiv 
informasjon om deg, 
barnet og familien.

FEM RÅD 
OM SMÅ BARN OG

SKJERMBRUK 
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Vi må ikke miste av syne 
verdien av utdanning for alle, 
ellers raser det sammen som 
et sandslott, er budskapet i 
den nye Rettighetssangen. 
Videoen er spilt inn blant 
annet på et sandtak i Kongs-
berg.
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Budskapet i sangen er klokkeklart: Vi må 
hele tiden ta vare på og holde ved like ut-
danning for alle, ellers raser det sammen 
som et sandslott.

Å bygge en skole i sand er skrevet av To-
mas Drefvelin. Musikkvideoen er spilt inn 
delvis på et sandtak i Kongsberg og delvis 
på Nedre Bekkelaget skole. 

TAR BARN PÅ ALVOR
Da sangeren og sceneartisten Nosizwe 
Baqua ble spurt om å være med på video-
en, var det ikke nei i hennes munn. 

– Det var selvfølgelig helt umulig å tak-
ke nei til en forespørsel fra Redd Barna, 
ler hun; - det er en fantastisk organisasjon. 

– Hvordan liker du sangen?
– Den er kjempefin! Lys og leken, og 

barnlig uten å være barnslig. Den har et 
musikalsk fundament som viser at man 
tar barn på alvor. Teksten er utrolig godt 
skrevet av Tomas Drefvelin. Jeg liker den, 
og unga mine liker den!  

Nosizwe er født i Norge, men famili-
en har bakgrunn fra Sør-Afrika. Moren 
kom som flyktning til Norge som 19-åring 
i 1965, og utdannet seg til lege og etter 
hvert psykiater. Senere møtte hun en sør-
afrikaner som hadde søkt tilflukt i Tysk-

- VI MÅ KJEMPE FOR SKOLE 
TIL ALLE BARN

DETTE ER
NOSIZWE BAQUA

 ■ 38 år 
 ■ Født i Norge
 ■ Har bodd 10 år i Sør-Afrika
 ■ Scenekunstner og sanger
 ■ Utdannet statsviter
 ■ To egne barn og to bonusbarn

– Alle rettigheter er viktige! Men retten til  utdanning handler 
også om noe så viktig som frihet og selvbestemmelse, 
sier Nosizwe Baqua, frontfigur for  Rettighetsslottets 

morsomme og fargerike nye sang.

TEKST: ELIN TOFT

FOTO: ANNE MARTE JOHNSEN

land. Nosizwe vokste opp med foreldre 
som begge var politiske aktivister. 

IKKE TATT FOR GITT
Kampen for en likeverdig utdanning stod 
sentralt i antiapartheid-bevegelsen. 

– Under apartheid i Sør-Afrika var 
ikke-hvite barn fratatt samme rett til skole 
og likeverdig utdanning som hvite. Barna 
ble tvunget til å ta utdanning på et språk 
som ikke var deres morsmål. Målet med 
utdanningen var at ikke-hvite skulle betje-
ne den hvite befolkningen, sier Nosizwe 
og legger til: 

– Utdanning har alltid vært viktig i min 
familie. Var det noe som ble hamra inn 
i skallen på alle oss barna, var det hvor 
viktig det er og at skolen ikke skal bli tatt 
for gitt, forteller hun. Hun tror retten til 
utdanning kanskje blir tatt på større alvor i 
utviklingsland. 

– Kunnskap er makt og muligheter til 
å ta gode valg for seg selv og dem man er 
glad i. Derfor er kunnskap, utdanning og 
skole det første som undertrykkende regi-
mer fratar en befolkning som de vil kon-
trollere, sier Nosizwe, og minner om hva 
som nå skjer i Afghanistan.  
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KJEDER SEG PÅ SKOLEN
Nosizwe har opplevd skolen både i Nor-
ge og i Sør-Afrika fra innsiden. Etter at 
apartheid ble opphevet i 1994 flyttet den 
etter hvert barnerike familien tilbake til 
Sør-Afrika og bodde der i 10 år. Nosizwe 
var 11 år gammel og hadde fram til da gått 
på norsk skole. Nå møtte hun et strengt 
utdanningssystem med mye mer press og 
krav enn i norsk skole. 

– Mine instinkter trivdes godt med å bli 
satt under press. Jeg likte at skolen var på 
alvor. Vi hadde skoleuniformer og skrev 
med fyllepenn, minnes hun. 

Spranget fra et sørafrikansk skole-
system til dagens norske er langt. Det er 
en vanskelig balansegang mellom det å 
stille krav og forventninger, og det å sti-
mulere barnas fantasi og egne evner. 

Nosizwe etterspør større fleksibilitet i 
dagens norske skole, og mener den kan 
gjøres mer interessant og dynamisk, uten 
at det ender i fullblåst anarki.

– Mange norske skolebarn kjeder seg på 
skolen. En elev som er rastløs eller altfor 
kjapp til å løse oppgaver, kan oppleve sko-
len som et frustrerende sted å være, sier 
Nosizwe. Hun har jobbet mye med barn, 
og har møtt få barn som liker skolen etter 
3. klasse. 

– Jeg synes det er synd at skolen på en 
del måter står på stedet hvil. Den uni-
forme klasserom-modellen passer ikke 
for mange barn. Med dagens teknologi 
og ressurser kunne barn få lære på andre 
måter som ikke tar bort nysgjerrigheten. 
Jeg har selv fire barn, og ser hvordan dette 
utspiller seg i praksis. Datteren min synes 
det er gørrkjedelig på skolen, bortsett fra 
friminutt og matte. 

DETTE ER 
RETTIGHETSSLOTTET

 ■ Redd Barnas interaktive under-
visningsmateriell 

 ■ Passer for barnehager og  
1.–4. skoletrinn

 ■ Har fokus på barns rettigheter og 
FNs bærekraftsmål

 ■ Inneholder filmer, sanger, spill og 
quiz

 ■ Rettighetsslottet utvikles kontin-
uerlig  

 ■ reddbarna.no/skole/rettighets-
slottet

KUNNSKAP GIR MAKT
Nosizwe tror vi har en vilje til å skape sto-
re endringer når vi må, særlig i krise. Det 
ser vi nå under pandemien. 

– Kanskje vi skal se på skolen som en 
institusjon i krise. Statistikk viser at gutter 
faller ut av skolen, barn blir mobbet, man-
ge elever sliter med angst og depresjon 
eller føler at de presterer for lite eller ikke 
godt nok. Vi får ikke til å ivareta barna 
godt nok og skape trygge, hele mennesker 
i skolesystemet slik det er i dag. Jeg tror vi 
skulle eksperimentert mer og la barn få 

«Det er rett og slett vondt at 
musikk og dans,  kultur og kreativitet blir 

nedprioritert i skolen,  samtidig som 
forskning viser hvor viktig dette er 

for et barns utvikling.»
NOSIZWE BAQUA

To som bygger i sand.

Her er Nosizwe sammen med barn fra Bekkelaget skole,    som også var med på innspillingen a
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Musikkvideoen er spilt inn på 
Nordisk Pukk og Sand AS’ 
sandtak i Kongsberg. Takk til 
eierne som stilte sandtaket til 
disposisjon for innspillingen av 
den nye sangen, og som også 
støtter Redd Barna på andre 
måter. 

DU FINNER DEN NYE
MUSIKKVIDEOEN HER

lære på måter som er morsomme og min-
dre kjedelige. 

– Kjedet du deg på skolen selv?
– Det er noe med det å bli voksen og 

skjønne at kunnskap gir makt, og at skolen 
gir grobunn for at man skal kunne utvikle 
seg. Det skjønte ikke jeg før jeg var ferdig 
med den obligatoriske skolen og begynte 
å studere fag jeg fikk velge selv. Først da 
kjente jeg på hvor fantastisk og verdifullt 
det er å lære!

Selv brenner hun for å bruke mer kunst 
i skolen.

– Det er rett og slett vondt at musikk og 
dans, kultur og kreativitet blir nedpriori-
tert i skolen, samtidig som forskning viser 
hvor viktig dette er for et barns utvikling. 
Ved å lære å spille et instrument, synge 
eller danse får et barn verktøy og virke-
midler til å kommunisere viktige temaer. 
Barnet blir i stand til å treffe og påvirke 
mennesker med et budskap.  

– Vi må kjempe for alle barns rett til sko-
le. Samtidig må vi ønske velkommen an-
dre tanker og måter å utdanne barna våre 
på her til lands, avslutter hun. 

,    som også var med på innspillingen av musikkvideoen.
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AKTIVISME

Sint? Opprørt over urett-
ferdighet eller dårlig 
behandling av barn? Som 
nettaktivist i Redd Barna 
får du sagt tydelig ifra 
– og kan påvirke med et 
tastetrykk.

TEKST: ELIN TOFT

– Redd Barna trenger hver eneste én som 
vil delta i kampanjer og spre innhold om 
barns rettigheter og trygghet. Ved å bli 
nettaktivist kan du gjøre en enkel, men 
viktig jobb, sier Espen Bjerknes. Han ut-
dyper: 

– Ved å bli nett-
aktivist, er du med 
på å skape en felles, 
digital bølge som 
dytter verden i riktig 
retning for barn. Du 
kan gjøre en viktig 
innsats med veldig 
enkle midler; det 
skal ofte ikke mer 
enn et par tastetrykk 
til!

TYDELIG STEMME
Redd Barna har i dag rundt 500 nettak-
tivister. Dette er en mangfoldig gruppe, 
som består både av ulike yrkesgrupper, 
studenter og pensjonister. Felles for dem 
er et ønske om å støtte Redd Barna på en 
enkel og effektiv måte. 

– 500 er mange, men vi trenger flere 
med på laget. Målet er å skape en stor 
gruppe som sammen utgjør en tydelig 
stemme og som kan mobiliseres på kort 

varsel, forklarer Espen. 
Redd Barnas aktiviteter finnes som re-

gel på litt større steder. Bor du på et min-
dre sted der det ikke er Redd Barna-ar-
beid, kan du likevel delta i arbeidet for 
barn ved å bli nettaktivist. Dette er samti-
dig en fin inngang til å bli bedre kjent med 
organisasjonen, uten at en forplikter seg 
så mye. Uansett hvor du bor kan du være 
nettaktivist!
 
KLARE KRAV
At nettaktivistene gjør en viktig jobb for 
barn, er det ingen tvil om. I flere store 
og kontroversielle politiske saker i høst 
har trykket fra Redd Barna, blant annet 
gjennom nettaktivistene, spilt en rolle i 

hvordan utfallet har blitt. Ved hjelp av un-
derskriftskampanjer på nett, har krav til 
myndigheter vokst seg store og sterke. 

Dette har vi sett for eksempel i Redd 
Barnas kampanjeuke i november, der vi 
har stilt krav om at alle barn må få lære 
om kropp, grenser, vold og seksuelle 
overgrep gjennom undervisning i barne-
hage og skole. Vi krever at kunnskapsmi-
nisteren setter i gang et kunnskapsløft og 
at alle landets kommuner lager en plan 
for hvordan barn skal få lære om temae-
ne i sin barnehage og skole, samt ha gode 
systemer for å forebygge vold og overgrep 
mot barn.

I andre saker er vi ikke i mål ennå, som 
i kravet om at barna fra Moria-leiren må 
evakueres. Men sakene er løftet fram i ly-
set, og kampene fortsetter.

VIKTIGE VÅPEN
Så hvordan kan du bli nettaktivist? 

– Nye frivillige blir spurt automatisk om 
de ønsker å bidra som nettaktivist og få 
tilsendt underskriftskampanjer og annen 
relevant informasjon fra Redd Barna. Sva-
rer de ja til dette, vil de få mer materiell 
fra oss. Andre kan melde seg på nettsiden 
vår (se ramme til venstre). Uansett hvor-
dan du melder deg vil du hver måned få 
en e-post fra oss med saker du kan dele for 
eksempel på sosiale medier, kampanjer 
du kan delta i, og opprop du kan skrive un-
der på. Du velger selv hva du vil gjøre og 
hvor mye tid du vil bruke på det. Målet er 
å engasjere tusenvis til å kjempe for barns 
rettigheter gjennom å engasjere seg digi-
talt, som nettaktivister. Noen er frivillige 
i andre Redd Barna-aktiviteter i tillegg, 
mens andre kun er nettaktivister.  

– Tastetrykk er viktige våpen sånn som 
verden fungerer i dag. Barns rettigheter er 
under press. Jo flere vi er som sier ifra, jo 
større sjanse har vi for å få til endring, sier 
Espen Bjerknes. 

SOM NETTAKTIVIST
FÅR DU:

 ■ E-post minst én gang i måneden, 
med informasjon om aktuelle saker 
i Redd Barna, for eksempel knyttet 
til kampanjer. Du får også informas-
jon om hvordan du kan engasjere 
deg frivillig knyttet til disse sakene 
og kampanjene, for eksempel gjen-
nom politisk påvirkning, deling i so-
siale medier, eller ved arrangere ak-
tiviteter på eget initiativ eller i regi 
av Redd Barna.   

 ■ Tilgang til webinarer om faglige og 
aktuelle temaer. Du får også tips 
om aktuelle filmer, podcaster og 
bøker. 

 ■ Tilgang til Redd Barnas digitale un-
dervisningsverktøy slik at du kan 
øke din egen kunnskap.

 ■ Mulighet for å gå fra et digitalt en-
gasjement til frivillig engasjement 
knyttet til regionkontorenes arbeid.    

BLI EN 
NETTAKTIVIST!

Les mer her:
reddbarna.no/bli-

frivillig/nettaktivist/

Lurer du på noe? 
Ta kontakt med det 
lokale Redd Barna-

kontoret ditt. 

Espen Bjerknes i 
Redd Barna
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PRESS

TAR BRUDD PÅ BARNS
RETTIGHETER HELT PERSONLIG

Press er en ungdomsorganisasjon for alle barn mel-
lom 13 og 25 år som er engasjert i urettferdighet, 
bryr seg om hvordan verden behandler andre og 
blir sinte når barns rettigheter brytes!
Press tar brudd på barns rettigheter personlig. Vi 
tar utgangspunkt i FNs barnekonvensjon i alt vi 
gjør, og er en religiøs og partipolitisk uavhengig 
organisasjon. Vi er Redd Barnas ungdomsorganisa-
sjon, og medlemmene hos oss har fulle demokratis-
ke rettigheter i Redd Barna også.

HVORFOR PRESS?
Press ble startet av Redd Barna i 1995, fordi vi trod-
de på en verden der enda flere barn og ungdom fikk 
oppleve å få innfridd helt livsnødvendige rettighe-
ter, men også rettigheter som det å kunne delta, å 
ha en optimal utvikling og rett til privatliv. Siden 
den gang har det skjedd mye positivt for barn i hele 
verden, men vi er fortsatt ikke i mål.

Vi mener at det er barn og unge som er de virkelige 
ekspertene på å være unge i dag. Derfor har vi en 
unik stemme i saker om barns rettigheter, og vi kre-
ver at våre stemmer blir hørt!

HVA GJØR VI?
Press jobber med strukturelle årsaker til brudd på 
barns rettigheter, og derfor er vårt fokus på hvor-
dan vi kan endre store systemer slik at flest mulig 
barn kan få det enda bedre.
I Press jobber vi med å spre informasjon om barns 
rettigheter, vi arrangerer demonstrasjoner når vi 
mener barns rettigheter brytes, vi snakker med 
politikere i lokalsamfunnet, på Stortinget og i regje-
ringen. Vi jobber lokalt, nasjonalt og internasjonalt 
for at barn ikke skal oppleve å få rettighetene sine 
brutt.

HVORFOR BLI MEDLEM?
Vi mener at for å kreve sin rett, så må barn og unge 
kjenne til de rettighetene de har. Derfor er vi opp-
tatt av at våre medlemmer får skolering på alle våre 
arrangementer. Vi har regionale seminarer, som-
merleir, høstseminar og mye mer!
For Press er det helt nødvendig å ha et fungerende 
demokrati. Vi mener det er medlemmene våre som 
vet best hvilke saker vi må jobbe med og hva som 
er viktig å prioritere. I Press er alle medlemmer vel-
kommen til å delta i beslutningsprosesser! 

Det finnes kun én eneste ungdoms organisa-
sjon i Norge som jobber utelukkende for barns 

rettigheter slik de er nedfelt i FNs barnekon-
vensjon. Den organisasjonen er Press – Redd 

Barna Ungdom! 

TEKST: MATHILDE AAS HENRIKSEN / PRESS

Hvem og hva er Press? 
Og hva vil de egentlig? 

Her presenterer 
Redd Barnas 

ungdomsorganisasjon 
seg selv. 
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Hvorfor meldte du deg inn 
i Press og hvordan fikk du 
vite om organisasjonen?

Min bror anbefalte meg å bli medlem 
i Press. Han var allerede del av 
organisasjonen og sa det var veldig gøy.

Hva er typiske 
lokallagsaktiviteter 
dere driver med? Hva 

kjennetegner deres lokallag?
Vi har drevet med mye morsomt, men 
i det siste har det vært kreative møter 
der vi har malt banner i anledning 
verdensdagen for psykisk helse, og 
hatt en «geriljakampanje». Vi har feiret 
barnekonvensjonens bursdag mange 
ganger tidligere, og har også hatt en 
sommerkonsert. I løpet av neste halvår 
ønsker vi å fokusere på å skolere 
medlemmer – da vil det bli arrangert 
møter der vi lærer dem om Press sin 
politikk ved blant annet å ha morsomme 

aktiviteter og invitere folk utenfra for å 
snakke.

Har du en hjertesak?
Jeg mener det er viktig å 
forbedre dagens asylpolitikk, 

fordi alle barn har rett til beskyttelse når 
de kommer til Norge, som vi hele tiden får 
høre er så godt å bo i. Norge bryter med 
mange av barnekonvensjonens artikler 
ved måten vi behandler barn som kommer 
hit for å få beskyttelse og trygghet.

Hvorfor er Press en viktig 
og relevant organisasjon?
Jeg mener Press er en viktig 

organisasjon, fordi det er en organisasjon 
av barn og unge, og for barn og unge. Vi 
mener at dersom man skal løse problemer 
som angår barn og unge, så må man ta 
dem med inn i diskusjonen. Press er også 
en organisasjon som passer på at ting 

blir gjennomført. For det er én ting å si at 
man er enig med barnekonvensjonen, men 
det som virkelig teller er å vise det.

Hva er det beste med å 
være med i Press?
Det beste med å være med 

i Press er alle de imøtekommende og 
engasjerte menneskene som er med. Man 
trenger ikke være redd for å ikke forstå 
noe eller si noe feil, da lærer man bare av 
det. Jeg har helt siden mitt første møte 
følt meg veldig velkommen og godt tatt 
imot.

Ditt beste minne i Press?
Mitt beste minne fra Press 
var da jeg fikk være med på 

sommerleir i 2021. Der fikk jeg bade hver 
dag, lærte mye om masse spennende og 
fikk fortelle vitser på avslutningsshowet. 
Det var supergøy! 

VEMUND NORUM KIVLE (18)
LOKALLAGSLEDER I FOLLO PRESS
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Press er en demokratisk organisasjon der medlemmene har stor innflytelse, blant annet 
når viktige saker skal avgjøres på landsmøtene.
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PRESS

HEDVIG HANSEN 
SUNDE (18)
MEDLEM I BERGEN 
PRESS

Hvorfor meldte du deg inn i Press og 
hvordan fikk du vite om organisasjonen?
Jeg meldte meg inn i Press fordi det virket 

som en organisasjon med gode verdier. Jeg
er opptatt av samfunnet og er engasjert i urett mot 
barn og ungdom i vårtsamfunn. Å bruke stemmen sin 
mener jeg er viktig når man blir urettferdig behandlet, 
og det synes jeg vi i Press er gode til. Jeg må også 
innrømme at jeg hadde veldig lyst til å bli med på 
sommerleir.

Hva er typiske lokallagsaktiviteter dere 
driver med? Hva kjennetegner deres 
lokallag?

I Bergen Press har vi mange møter og temakvelder. I 
høst hadde vi for eksempel temakveld i
forbindelse med TV-aksjonen Barn ikke brud. Jeg er med 
i Bergen Press, og lederen vår Thea gjør en veldig god 
jobb. 

Har du en hjertesak?
Min hjertesak er psykisk helse, og at den må 
tas på alvor. Jeg opplever selv at unge

har et stort press på seg i 2022. Det kan komme fra 
skolen, venner, fritidsaktiviteter, trening, prøver, sosiale 
medier og så videre. Til sammen kan alt dette oppleves 
som et stort press, og man kan føle at man ikke 
strekker til. Mange kjenner også på kroppspress, noe jeg 
mener at det kan gjøres noe med.

 
Hvorfor er Press en viktig og relevant 
organisasjon?
Press tar opp saker som er viktige, både 

nasjonalt og internasjonalt. Jeg liker at Press
både fokuserer på norske barn og ungdommers 
utfordringer, og barn og ungdom utenfor
Norge. Press er viktig og relevant fordi vi fokuserer på 
reelle saker som skjer nå.

Hva er det beste med å være med i 
Press?
Det er å føle at man gjør en forskjell. Jeg har 

ofte følt på en slags hjelpeløshet ovenfor
alle de omfattende problemene vi har i verden. Etter 
at jeg ble med i Press føler jeg meg mer opplyst, og da 
føler jeg at jeg har mer kunnskap om hvordan jeg kan 
hjelpe.

Ditt beste minne i Press?
Det må være sommerleiren på Utøya. Jeg 
hadde ikke vært på noen lokallagsmøter før 

leiren, men følte meg fortsatt velkommen og inkludert. 
Alle folkene var superhyggelige, og jeg fikk flere nye 
venner. I tillegg lærte jeg mye.
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6 Det er lek, moro og god stemning både på seminarer og 
landsmøter.
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MANDI MAKIN (19)
LOKALLAGS LEDER 
I TØNSBERG OG 
HORTEN PRESS

 
Hvorfor meldte du deg inn i Press og 
hvordan fikk du vite om organisasjonen? 
En venninne av meg var veldig opptatt med 

å starte opp lokallaget i Horten og styrearbeid. For å 
henge mer med henne så ble jeg med i lokallaget, og det 
var et av de beste valgene jeg har tatt.  

 
Hva er typiske lokallag aktiviteter dere 
driver med? Hva kjennetegner deres 
lokallag? 

Tønsberg og Horten Press er et relativt nytt lokallag, 
og grunnet pandemien så har vi ikke hatt så mange 
aktiviteter ennå. Men vi er en veldig kreativ gjeng!  
Målet vårt er å få til interaktive aktiviteter, og kunst 
og kreative medier som musikk eller skriving er en god 
måte å få dette til på. Vi har for eksempel illustrert 
Moria-situasjonen, som kan ses på Instagram-kontoen 
vår.

 
Har du en hjertesak?
Hjertesaken min er enslige asylsøkende barn. 
Dette er en vanskelig og frustrerende sak, og 

jeg følte meg endelig klar til å lære mer om saken i fjor 
høst. Det var ikke lett å høre opplevelsene til et tidligere 
enslig asylsøkende barn, ikke minst usikkerheten man 
lever i når man når som helst kan miste rettighetene 
sine og det eneste stedet de kan kalle et hjem.  

 
Hvorfor er Press en viktig og relevant 
organisasjon?  
«Press er den eneste ungdomsorganisasjonen 

i Norge som jobber helt utelukkende for barns 
rettigheter slik de står i FNs barnekonvensjon». Det var 
dette som først stakk seg ut for meg, og en av mange 
grunner til at jeg fortsatt er med. Om det er utdanning, 
helse, demokrati og deltagelse eller handel og fred, vil 
du alltid finne temaer som passer deg i Press.  

 
Hva er det beste med å være med i 
Press? 
Folka og mulighetene! Jeg har møtt på så 

mange engasjerte og hyggelige mennesker gjennom 
Press, og har fått gode vennskap som jeg håper 
vil vare livet ut. Hvis du brenner for å kjempe mot 
barnerettighetsbrudd og vil gjøre en forskjell, så er Press 
et godt sted å starte. Tryggheten og støtten man får her, 
har vært en god og lærerik opplevelse for meg. 

  
Ditt beste minne i Press? 
Høstseminaret 2018! Det var mitt første 
Press-seminar, og i forkant var jeg nervøs 

for så mange ting. Men jeg ble kjent med så mange og 
lærte så mye om saker og aksjoner jeg aldri hadde hørt 
om. Det beste av hele seminaret var å møte Noor fra 
Kristiansand, like engasjert og nysgjerrig på brudd på 
barnerettigheter som meg. Nå er hun en av mine beste 
venner, credit til Press ass!  
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Redd Barna er en stor barnerettig-
hetsorganisasjon, med mer enn 
250 ansatte og flere tusen med-
lemmer og frivillige. Vi arbeider i 

Norge og hele verden. 
Vi blir lyttet til og vi får gjort mye for 

barn og sammen med barn når det gjelder 
barns grunnleggende rettigheter. Dette 
er jeg svært stolt over å være en del av. Jeg 
kjenner takknemlighet og ydmykhet over 
å være en del av en organisasjon med så 
mye kompetanse og engasjement.  I større 
og større grad har jeg også kjent på ansva-
ret vi har for å stå sammen med barn som 
fortsatt blir diskriminert i alt for stor grad. 
Både ressursmessig og rettighetsmessig. 

LENGST BAK I KØEN
To av disse gruppene er samiske barn og barn 

med funksjonsnedsettelser.  Både samiske 
barn og barn med funksjonsnedsettelser står 
fortsatt «lengst bak i køen» når det gjelder 
å få innfridd de grunnleggende rettighetene 
alle barn har. Barn på flukt er en tredje grup-
pe og det finnes mange flere grupper som 
ofte nedprioriteres av beslutningstakere lo-
kalt, nasjonalt og globalt.

Redd Barna jobber for at disse barna 
skal få innfridd sin rett til utdanning og 
helsetjenester ved at disse er tilpasset 
deres behov. Ingen barn skal oppleve dis-
kriminering for hvem de er, eller hvilken 
bakgrunn de har. Alle har rett til å ha sin 
egen identitet. Samiske barn har rett til 
å ha sitt eget språk, sin kultur og religi-
on. Barn med funksjonsnedsettelser har 
rett til tilrettelegging slik at de kan utvikle 
seg og få opplæring på lik linje med andre 

barn. Barn på flukt har selvstendige rettig-
heter uavhengig av hva foreldrene deres 
har gjort.

LØFTE VIKTIGE TEMAER
For å bekjempe diskriminering trengs man-
ge stemmer. Redd Barna er en privilegert or-
ganisasjon med sosial posisjon, og det er vår 
plikt å være på lag med barn som blir diskri-
minert. Vi som allierte må reagere på enhver 
diskriminering som om det var en urett som 
rammet oss selv. Å representere en gruppe 
som opplever diskriminering er svært kre-
vende. Det er avgjørende at vi som allierte 
løfter stemmene til de som er forkjempere 
for disse gruppene. På denne måten står vi 
sammen uten å ta plassen eller overskygge 
dem.

Redd Barna kan i kraft av vår størrelse 

REDD BARNA MENER

Det er Redd Barnas plikt å være på lag med barn som blir diskriminert, skriver generalsekretær Birgitte Lange. FOTO: JONAS GRATZER

VI STÅR SAMMEN MED
BARN SOM BLIR DISKRIMINERT
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bidra til å løfte viktige temaer på den of-
fentlige agendaen, sammen med de mer 
spesialiserte organisasjonene. Da kan vi 
bli en superkraft sammen og få til enda 
mer for barn.  

FORSTERKE BUDSKAPET
Vi kan lære av de mindre organisasjonene og 
de kan ha nytte av vår størrelse og våre res-
surser. Når vi i tillegg jobber enda mer sys-
tematisk sammen med barna selv, kan vi 
virkelig få gjort mye stort. Som en stor orga-
nisasjon skal ikke vi overta de mindre orga-
nisasjonenes eierskap til en sak, men vi kan 
være med på å «trenge igjennom lydmuren» 
og forsterke budskapet. Vår rolle er å stille oss 
åpne, nysgjerrige og lyttende til minoritets-
gruppers erfaringer, og erkjenne at det er de 
som «har skoene på» som eier problemstil-

lingene. Det er vår oppgave å prøve å forstå, 
gjøre oss tilgjengelige og bidra der vi kan gjø-
re nytte.
 Denne muligheten til å gå sammen med 
andre organisasjoner i arbeidet for at alle 
barns rettigheter skal innfris, ønsker jeg 
å bruke i enda større grad. Muligheten og 
ansvaret Redd Barna har til å styrke barns 
rettigheter, og størrelsen vår, forplikter. Og 
det kjennes godt.

Hilsen 
Birgitte Lange
generalsekretær i  
Redd Barna

«De stadig økende forskjellene 
gjør at utenforskapet øker.» 

BIRGITTE LANGE

«Ingen barn skal oppleve 
diskriminering for hvem de er, 
eller hvilken bakgrunn de har. 
Alle har rett til å ha sin egen 
identitet.» 
 

TAKK TIL VÅRE  
HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE

BDO støtter Redd Barnas arbeid med 
utdanning, samt vårt arbeid i Norge. I 

tillegg bidrar BDO med pro bono-arbeid.

Accenture støtter Redd Barna globalt med å 
etablere opplæringsprogrammer og bruke ny 

teknologi for at ungdom kan få kunnskapen de 
trenger for å komme seg i jobb.

TAKK TIL VÅRE  
HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE

Wiersholm støtter Redd Barnas arbeid for barns 
rettigheter.  Advokatfirmaet bidrar med juridisk 
kompetanse, pro-bono arbeid og prosjektstøtte.

SAMARBEIDSPARTNERE

NorDan støtter vår internasjonale 
kampanje Safe Back to School som 
vil hjelpe flest mulig barn tilbake til 

skolebenken etter Corona-nedstenging.
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RETURADRESSE: REDD BARNA, 4896 GRIMSTAD

De tre søstrene kan endelig hente hjem 
lillesøster. Babyen har vært innlagt ved en av 
Redd Barnas helseklinikker i Nigeria med en 
sykdom som kan være livstruende hvis den ikke 
blir behandlet. Nå er hun frisk, og skal hjem 
igjen til familien. Faren over! 

Internasjonale Redd Barna arbeider med barns 
helse i mange land. Fokus er særlig på nyfødte 
og barn under fem år. Fra i år og fram til 2024 
er målet å nå til sammen 91 millioner barn med 
livreddende helse- og ernæringshjelp.

Faren over 
for lillesøster
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