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for Ukrainas barn

Får barna bort fra 
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på Haiti

«Hvis ikke verden snart 
våkner, kan millioner av barn 

komme til å dø av sult.»
GUNVOR KNAG FYLKESNES
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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
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Felles telefon for alle regionkontorer: 
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Redd Barna-magasinet er
miljømerket med Svanen, 
som er en garanti for at det 
merkede produktet holder 
en høy miljømessig standard. 
PunaMusta Oy, 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

   

De siste årene har krisene i verden kommet 
stadig oftere. Vi har nådd flere dramatiske 
milepæler. 

For første gang i verdenshistorien er over 
100 millioner mennesker på flukt. Det er dob-
belt så mange som for ti år siden. 

Vi har opplevd en pandemi som satte store 
deler av verden på vent. Vi har for alvor fått se 
klimaendringene med påfølgende ekstremvær 
som flom, sykloner, hetebølger, vannmangel 
og tørke på tre kontinenter samtidig.

Dessverre finnes det en tragisk sammen-
heng mellom klimakriser, matmangel og sult 
på den ene siden og konflikt på den andre.

Antall land i konflikt har det siste tiåret doblet seg. Akkurat nå 
er 21 land innblandet i væpnede konflikter. Den største, krigen i 
Ukraina, har tatt livet av over 1000 barn, splittet familier og tvun-
get millioner av mennesker på flukt. Den har skapt den største 
flyktningstrømmen siden andre verdenskrig. Ringvirkningene av 
krigen er enorme. Verden er sendt inn i en strøm- og drivstoffkrise. 
Samtidig øker matusikkerheten for en rekke land som allerede er 
i dyp krise. Krigen og sanksjonene rammer ikke bare de involver-
te landene, men fører også til alvorlige konsekvenser for resten av 

verden. Spesielt i utviklingsland hvor matman-
gel kan være årsak til nye konflikter og kriger. 

Med væpnede konflikter påvirkes livene til 
millioner av barn. Det skaper ikke bare frykt 
og tap av liv, men tar fra barn skolegang og 
fremtidshåp. Det sender barna inn i en negativ 
spiral av fattigdom, dårlig helse, utnyttelse og 
barnearbeid. I dag er rundt 200 millioner barn 
i arbeid. Tusenvis av dem jobber i livsfarlige 
gruver i Uganda.

I alle disse krisene står det tusenvis av lokale 
Redd Barna-medarbeidere klare. Det er fag-
eksperter, leger, sykepleiere, jordmødre, sjåfø-

rer, lærere og mennesker som deler ut nødhjelp, beskytter barn og 
gir psykososial hjelp. Takket være din støtte kan de være tilstede i 
felt og forandre millioner av barns framtid.

Tusen takk for at du stoler på oss. Sammen gjør vi verden til et 
tryggere sted for barn. 

Luca Kleve-Ruud
redaktør

magasinet@reddbarna.no

Trykksak

4041-0619
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SIDE 4
Når regnet uteblir!
Stadig varmere klima og krigen i Ukraina 
får store konsekvenser for befolkningen 
på Afrikas Horn. 

SIDE 12
Skolesamarbeid med Romania

Redd Barna Norge og Romania har 
 inngått et samarbeid for å styrke sårbare 
barns mulighet til skolegang. 

SIDE 18
De glemte barna

Barn på den russiske siden av grensen 
opplever økende fattigdom som følge av 
krigen. Redd Barna frykter også at noen 
blir sendt i kamp.

SIDE 20
Etter skjelvet

Etter gjentatte jordskjelv på Haiti jobber 
Redd Barna for å bygge opp igjen skoler 
som ble delvis eller helt ødelagt. – Det er 
spesielt viktig å skape trygge skoler etter 
en så traumatisk opplevelse.

SIDE 40
Får barna bort fra gruvene
I Ugandas fattigste region, Karamoja, 
jobber tusenvis av barn i de livsfarlige 
gruvene. Redd  Bar na  samarbeider med 
myndighetene for å stoppe barnearbeidet 
– enkelte steder med godt resultat.

SIDE 42
Fellesskapsarbeideren

I september gikk Marthe Valle på 
scenen foran hundre frivillige i Redd 
Barna for å hylle innsatsen de og andre 
solidaritetsarbeidere gjør for andre. Og 
for å minne oss om at dette også er det 
beste vi kan gjøre for oss selv.

Tørke på Afrikas Horn side 4
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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/Hard vinter i møte side 14

I Ugandas fattigste region, Karamoja, jobber 
tusenvis av barn i de livsfarlige gruvene. Redd  Bar na  samarbeider med myn-
dighetene for å stoppe barnearbeidet – enkelte steder med godt resultat.
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Stadig varmere klima og krigen i Ukraina får store 
konsekvenser for befolkningen på Afrikas Horn. 
– De står først i rekken i møte med kriser, 
sier Gunvor Knag Fylkesnes i Redd Barna.

NÅR REGNET 
UTEBLIR

TEKST: PAULINE FINDALEN ÖSTGÅRD
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Mahad (12) bor i Somalia med moren sin og syv 
søsken. Landsbyen hun bor i har ikke hatt regn på 
flere år, og tørken har ført til at familien har mistet 
hundrevis av dyr. Tapet gjør det vanskelig å skaffe 
mat, men også å betale for Mahads skolegang. I 
et forsøk på å finne vann, graver de i uttørkede 
elveleier. 
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TØRKE PÅ AFRIKAS HORN

Et av områdene som rammes hardest av 
klimaendringene, er Afrikas Horn. Områ-
det omfatter Etiopia, Somalia, Djibouti og 
Eritrea, og består stort sett av fjellørken. I 

løpet av året har området normalt flere regntider, 
som gjør det mulig å dyrke mat i det ellers tørre 
landskapet.

Men et stadig varmere og tørrere klima gjør at 
det for hvert år blir vanskeligere å dyrke jorda.

I 2022 har fire regntider uteblitt, og for hver gang 
blir det mer utfordrende å dyrke jorda. Gunvor 
Knag Fylkesnes, leder for politikk og kommuni-
kasjon i Redd Barna, frykter at verdenssamfunnet 
ikke forstår alvoret i situasjonen før det er for sent. 

– Hvis ikke verden snart våkner, kan millioner 
av barn i til sammen 15 land komme til å dø av sult, 
advarer hun.

På verdensbasis lever nesten 50 millioner men-
nesker under forhold som beskrives som «krisetil-
stand» eller «katastrofale nivåer av ekstrem sult». 
De 15 landene som er hardest rammet er Afgha-
nistan, Burkina Faso, Tsjad, Kongo, Etiopia, Kenya, 
Haiti, Madagaskar, Mali, Niger, Nigeria, Somalia, 
Sør-Sudan, Sudan og Jemen.

– Klimaendringene med utslipp som de rikeste 
landene i verden står bak, betales nå med tørke og 
sult av de fattigste på kloden.

 
KRIGEN PÅVIRKER
I tillegg til utfordringene knyttet til jordbruk, har 
den pågående krigen i Ukraina vist seg å få store 
konsekvenser for matbeholdningen, da hele 90 % 
av all hvete som konsumeres i landet importeres fra 
Russland og Ukraina.

– Matsikkerhet er ikke et privilegium, men en 
rettighet nedfelt i den universelle menneskerett-
serklæringen fra 1948. Sult kan forebygges, og har 
ingen plass i det 21. århundre, sier Knag Fylkesnes.

Tallene fra Somalia er nedslående: I 2011 døde 
130 000 somaliske barn av sult som følge av tørken. 
Halvparten av dem mistet livet før det offisielt ble 
erklært hungersnød i landet. Problemet fortsetter 
å øke, til tross for myndighetene og lokalsamfun-
nenes forsøk på å bygge motstandsdyktighet. Men 
de trenger hjelp fra verdenssamfunnet til å gjøre 
noe med årsakene til sulten, som krig, økonomiske 
sjokk, klimaendringer og ulik tilgang til landbruks-
ressurser, mener hun.

– I 2017 viste vi kraften i kollektiv handling ved å 
avverge sult i Somalia. Som verdenssamfunn har vi 
et kollektivt ansvar for å sikre at det handles raskt 
for å hindre at hundretusener av barn dør. Vi kan 
ikke vente på at det erklæres sult før vi handler. 

TIL STEDE I 70 ÅR
Redd Barna har vært til stede på Afrikas Horn i 
over 70 år, med programmer innen blant annet 
helse, ernæring, vann og hygiene og utdanning. 
I 2021 nådde Redd Barnas tiltak mer enn 12 
millioner mennesker i Etiopia, Kenya og Somalia. 

DETTE GJØR 
REDD BARNA PÅ 
AFRIKAS HORN

 ■ Utdeling av mat og 
rent vann til barn og 
sårbare familier

 ■ Utdeling av mat på 
skoler

 ■ Frakter vann og fôr ut 
til husdyr

 ■ Gir helsehjelp via mo-
bile helseklinikker

 ■ Gir livreddende behan-
dling til underernærte 
barn

 ■ Gir kontantstøtte til 
familier

 ■ Gir helsearbeidere op-
plæring i å hjelpe og 
veilede mødre

– Klimaet har endret seg siden jeg var seks år gammel. Den                     stek
rammede samfunn i Somalia møtte allerede en daglig kamp for                  å klar
blitt til støv. Dette er spesielt bekymringsfullt for familier som                  Bashirs,

«Sult kan forebygges, og har 
ingen plass i det 21. århundre.»

GUNVOR KNAG FYLKESNES
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SULTKRISEN 
I ØST-AFRIKA
Økonomisk uro, sviktende regnsesonger 
og tørke gjør at flere land i Øst-Afrika nå 
beveger seg fra sultkrise til hungersnød. 
Vi risikerer at én person dør av sult hvert 
48. sekund om det ikke gjøres mer for å 
avverge en sultkatastrofe. Bare i Somalia 
kan 350 000 barn dø av sult innen kort tid.

Redd Barnas nye rapport tegner et 
dystert bilde av tørken i Etiopia, Kenya og 
Somalia. Rapporten viser hvordan verden 
og regjeringene i landene det gjelder svikter 
på forebyggende arbeid, og ikke klarer å 
avverge katastrofer før situasjonen har gått 
fra vondt til verre. Dette på tross av lærdom 
fra 2011 og 2017.

Varsellampene har blinket lenge. Likevel 
klarer ikke verdenssamfunnet å ta innover 
seg hvor alvorlig sultkrisen i Øst-Afrika er. 
Vi ser også at krigen i Ukraina forsterker 
krisen med skyhøye matvarepriser, som gjør 
mat uoppnåelig for millioner, og at landene 
ikke får importert hvete fra Russland og 
Ukraina.

REGNTIDEN UTEBLIR
Afrikas Horn har gjennomgått en to års tørke etter at 
fire ventede regntider ikke har inntruffet. Dette har ført 
til den verste tørken på 40 år, og for hver gang regnet 
ikke kommer, får det stadig større konsekvenser. Nå ser 
det ut til at også en femte regntid uteblir. 

MANGEL PÅ BEITE
UNOCHA-tall rapporterer at minst 264 000 
husdyr har gått tapt på grunn av mangel på beite 
og vann i fire soner (Dawa, Shabelle, Korahe og 
Afder). De sørlige og østlige regionene, Somali og 
Oromia, er fortsatt de mest berørte.

Bildet til venstre: Ubah (4), 
spiser terapeutisk peanøttpas-
ta som behandling for alvorlig 
akutt underernæring, på et 
sykehus i Puntland, Somalia.
Foto: Mustafa Saeed

Bildet til høyre: Akkurat nå, i 
Somalia der Sahra (10) bor, 
står barn overfor trusselen 
om sult.  – Når jeg ikke spiser 
noe, føler jeg meg trøtt, og jeg 
leker ikke så mye, forklarer 
Sahra. Foto: Mustafa Saeed

Tasnim bor i nordlige Garissa sammen med 
datteren og barnebarnet, Garad, som bare 
er seks måneder gammel og lider av alvorlig 
underernæring. Familien har lidd forferde-
lig som følge av tørken, og mistet nesten 
alle husdyrene sine, som er levebrødet for 
millioner av mennesker i regionen. 

 Den                     stekende solen og tørken plager meg mye, forklarer 15 år gamle Bashir. Mange familier i tørke-
or                  å klare seg. Nå, etter at regnet uteble for fjerde gang på rad, har avlinger og dyrenes beiteland 

or familier som                  Bashirs, som lever av dyrehold.  – Vi gjetet 200 geiter, men bare 30 har overlevd, sier han.
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REDD BARNA

Hva er 
hungersnød?

Hungersnød er den 
alvorligste fasen av 
FNs system for å 
overvåke matusikkerhet. 
Den ble opprettet i 
2004 og har blitt den 
globale standarden for 
klassifisering av akutt 
matusikkerhet. Systemet 
Integrated Food Security 
Phase Classification 
(IPC) bruker et sett 
med standardiserte 
verktøy for å gi en «felles 
valuta» for å klassifisere 
alvorlighetsgraden av 
matusikkerhet, med fokus 
på intensitet i stedet for 
størrelse. Det starter 
ved IPC fase 1, med 
hungersnød som IPC 
fase 5.

Hvilke  betingelser må 
være  oppfylt for å bli 
 erklært en 
hungersnød?

En hungersnøds-
klassifisering tildeles 
når minst 20 prosent 
av husstandene står 
overfor en ekstrem 
mangel på mat, minst 30 
prosent av barna lider 
av akutt underernæring, 
og to av hver 10 000 
dør hver dag av direkte 
sult eller konsekvenser 
av underernæring og 
sykdom.

Hva er hensikten 
med IPC-systemet 
(Integrated Food Se-
curity Phase Classifi-
cation)?

Hovedmålet med IPC-
systemet er å frembringe 
informasjonen som 
beslutningstakere trenger 
for å utløse handling for 
å forhindre at sultkriser 
forverres ytterligere, 
og for å redde liv. Den 
gir dem en evidens- og 
konsensusbasert analyse 
av matusikkerhet og akutt 
underernæring. Systemet 
gir nødvendig informasjon 
til nødhjelpsarbeid, og 
til å utforme politikk 
og planlegge arbeid på 
mellomlang og lang sikt.

Hvem bestemmer 
når det skal erklæres 
hungersnød?

Avgjørelsen tas vanligvis 
i fellesskap av flere 
parter, først og fremst 
regjeringen i det berørte 
landet og forskjellige 
FN-organer. Beslutningen 
om å erklære hungersnød 
er høyst politisk, og det 
er mange tilfeller av at 
terskelen for å kalle en 
situasjon hungersnød nås 
uten en formell erklæring.

Tvinger en hungers-
nødserklæring fram 
handling?

Nei. Erklæringen om 
hungersnød har ingen 
bindende forpliktelser for 
FN eller medlemslandene, 
men tjener til å fokusere 
global oppmerksomhet på 
problemet.

Mer enn sju millioner barn lider av 
akutt underernæring på Afrikas 
Horn. To millioner står overfor 
den farligste formen – alvorlig 

akutt underernæring.

10 TING 
DU MÅ VITE OM 
HUNGERS NØD

1 2 3 4 5
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Når var forrige  
gang det ble erklært 
hungersnød?

Hungersnød ble erklært 
i deler av Sør-Sudan i 
februar 2017 hvor nesten 
80 000 mennesker møtte 
hungersnød (IPC fase 
5) i deler av Unity State 
nord i landet. Ytterligere 
én million mennesker 
ble klassifisert som i 
nødsituasjoner eller IPC4. 
Dette fulgte etter tre 
år med borgerkrig som 
hadde ødelagt levebrød, 
kombinert med en 
skrantende økonomi og 
høye matvarepriser.

Har Somalia blitt 
erklært i hungersnød 
før?

En hungersnød ble 
erklært i deler av Sør-
Somalia i 2011 da 490 
000 mennesker opplevde 
katastrofale nivåer av 
akutt matusikkerhet 
eller IPC5 på grunn av 
konflikt, tørke og høye 
matvarepriser. Omtrent 
260 000 mennesker døde, 
over halvparten av dem 
var barn under fem år. 
Da en ny tørke lammet 
Somalia i 2017, bidro rask 
handling til å avverge 
hungersnød.

Hvilke tiltak kan 
iverksettes for å  
avverge hungersnød?

Det er fire nøkkelområder 
som er avgjørende for å 
avverge hungersnød: 

 ■ tidlig varsling og han-
dling 

 ■ en internasjonal koor-
dinert respons 

 ■ full og uhindret human-
itær tilgang

 ■ opphør av konflikter

Disse faktorene er 
nødvendige for å sikre 
at mat, landbruksinnsats, 
husdyrstøtte, vann, 
sanitær og hygiene, helse 
og ernæring når de mest 
sårbare samfunnene. 

Hvorfor rammes 
barn mer av hungers-
nød enn voksne?

Barn som er under-
ernærte på grunn av sult 
er mye mer utsatt for 
sykdom og sykdommer 
som dysenteri, diaré, 
kolera, malaria og 
lungebetennelse. Uten nok 
næringsrik mat å spise, 
eller evne til å absorbere 
de riktige næringsstoffene 
på grunn av sykdom, 
har barn under fem 
år høy risiko for akutt 
underernæring som 
kan føre til døden. Hvis 
et barn overlever, kan 
underernæring forårsake 
såkalt «stunting» og 
hemme mental og fysisk 
utvikling på lengre sikt.

Hvorfor er bruken av 
begrepet hungersnød 
så kontroversiell?

Hungersnød har både 
menneskelige og politiske 
bibetydninger. For 
mennesker ødelegger det 
levebrødet deres, noe som 
resulterer i livstruende 
mangel på mat, økt 
alvorlig underernæring, 
sykdomsutbrudd og 
i ytterste konsekvens 
dødsfall. For humanitære 
organisasjoner er 
hungersnød et resultat 
av svikt i forebygging og 
respons. For regjeringer 
kan det være politisk 
omstridt, da det kan 
peke på svikt i styring 
og manglende evne 
til å gi grunnleggende 
beskyttelse for mennesker.

6 7 8 9 10

TÅKESYN

MUSKELSVINN

ORGANSVIKT
NÅR BARN SULTER

Hele 45 prosent av dødeligheten hos 
barn under 5 år kan tilskrives sult og 

underernæring. Det vil si barn som 
ikke får i seg nok eller riktig mat.

Underernæring bidrar til at barn ikke 
oppnår optimal fysisk vekst.  

Det påvirker også den såkalte 
kognitive utviklingen av hjernen,  

som omhandler barnets 
tanker og intellekt.
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SKOLER TIL SYKLONRAMMEDE BARN
I løpet av de tre første månedene av 2022 ble 
Madagaskar rammet av fem tropiske sykloner 

og stormer. Titusener av mennesker ble tvunget på flukt, over 2500 
klasserom er rasert og 133 000 barn kunne ikke gå på skolen.
Allerede før katastrofen var situasjonen vanskelig. Ni av ti mennesker 
i Madagaskar lever under fattigdomsgrensen og halvparten av barna 
er kronisk underernært.  Redd Barna har i månedene etter katastrofen 
satt opp åtte midlertidige skoler og gitt skolepakker til over 1800 
barn. Gjennom lokale partnere kunne vi også gi penger, kuponger og 
husholdningsartikler til over 1000 familier.

COLOMBIA

MADAGASKAR
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«DETTE HADDE JEG ALDRI 
FORESTILT MEG!»

Sadat (10) bor i en liten avsidesliggende 
fjellandsby i utkanten av Kabul. Landsbyen har 

bare en skole, og det er bare gutter som får gå her. Den nærmeste 
jenteskolen er en time unna. På grunn av kulturen er foreldrene til 
Sadat veldig strenge og lar henne ikke gå på skolen. 

– En dag kom pappa hjem og fortalte meg at noen skulle starte en 
klasse for jenter her i landsbyen vår. Og så spurte han om jeg ville 
starte! Jeg var så glad da jeg startet og alle venninnene mine var der 
også, sier hun.

Før Sadat begynte i klassen, for seks måneder siden, hadde hun ikke 
troen på at hun kunne bli noe. Nå har hun lært å lese og skrive og 
ønsker å bli lærer slik at hun kan hjelpe andre jenter med å gjøre det 
samme.

Redd Barna driver nesten 3000 klasser i hele Afghanistan. Og bare i 
juli måned fikk vi, takket være deg, gitt ut 30000 skolepakker.HISTORISK VALG

– Valget i Colombia er historisk på flere måter, sier 
landdirektør i Redd Barna Colombia, Maria Paula 

Martinez. – Det er første gang vi får en president fra venstresiden. Vi 
får også for første gang en visepresident som har afrikanske røtter. 
Dette viser en ny tid for Colombia. Med økt likestilling og inkludering.

Francia Marquez (40) er den andre kvinnen i historien som 
blir visepresident i Colombia. Hun vokste opp i fattige kår i en 
avsidesliggende landsby omringet av fjell. Allerede som 13-åring 
ble hun aktivist og demonstrerte mot byggingen av en demning 
som truet vanntilgangen i afro-colombianske områder på hennes 
hjemsted. En kamp de klarte å vinne. Francia utdannet seg som 
jurist og ledet også demonstrasjonene mot regjeringen og store 
gruveselskap som tok seg til rette i afro-colombianske områder og 
hun kjempet mot illegal gruvedrift. For sin kamp for miljøet vant 
Francia Goldman Environmental Prize in 2018.
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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?

HJELPER OFRE FOR 
TRAFFICKING

 Joy (22) ble utsatt 
for trafficking og lurt 

inn i tvungen prostitusjon. Eieren av 
frisørsalongen der hun jobbet klarte å 
overbevise henne om å reise fra Nigeria 
til Italia for å jobbe som barnevakt. Men 
da hun ankom Italia ble Joy tvunget til å 
jobbe som sexarbeider. Etter to år klarte 
hun endelig å rømme ved hjelp av en 
drosjesjåfør, som kjøpte en togbillett til en 
annen by og en telefon til henne.
Redd Barna hjelper Joy gjennom Vie 

d’Uscita-prosjektet, som gir ofre for 
menneskehandel en «vei ut». Programmet 
har hjulpet Joy å komme seg etter 
traumene. Hun lærer italiensk og har 
startet sitt nye selvstendige liv. Joy går på 
skole, tar et profesjonelt kokkekurs, er i 
ferd med å ta førerkort.
I 2021 hadde Vie d’Uscita-prosjektet nådd 
538 jenter som var utsatt for trafficking 
i Italia.

ITALIA
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ROMANIA

TEKST: THEA GITMARK UGLAND

Samarbeidet  gjennomføres på sju skoler 
med sårbare miljøer i Romania, ved hjelp 
fra to sentrale partnere; Redd Barna Nor-
ge og Ilfov fylkessenter for psykopedago-
giske ressurser og bistand.

Prosjektleder Bogdan Georoceanu 
understreker at målet er å beholde barn 
med spesielle behov i skolen så lenge som 
mulig. 

– Ved å tilby et inkluderende skolemiljø 
med opplæring og støttefunksjoner som 
er tilpasset barnas behov, får barna en 
mulighet til å ta en høyere utdanning og 
bli arbeidstakere. På denne måten bidrar 
prosjektet til å redusere risiko for fattig-
dom og sosial ekskludering. 

Prosjektet tilbyr tjenester som som-
merbarnehage, etter-skoleprogrammer, 

personlig utvikling og sosiale støttetil-
tak. Dette er noe som 905 sårbare barn og 
unge i alderen 4 til 26 vil dra nytte av. 

EGEN PEDAGOGIKK
Redd Barna tar med seg en egenutviklet 
pedagogisk tilnærming (SNAP – Student 
Needs Action Pack) og internasjonal erfa-
ring inn i prosjektet. Ilfov fylkessenter for 
psykopedagogiske ressurser og bistand 
bidrar med lokal kompetanse for å få barn 
til å møte opp og fortsette å komme på 
skolen hver dag. I tillegg bidrar de med å 
skape en sterk kobling mellom skole, fa-
milie og lokalsamfunn. 

– Målet med prosjektet er å bidra til å 
forebygge skolefrafall, og å styrke integre-
ringen av barn med risiko for skolefrafall 
og barn med spesielle opplæringskrav. 
Dette skal gjøres gjennom forebyggende- 

og intervensjonstjenester rettet mot barn, 
foreldre, representanter og spesialister fra 
fagområdet, gjennom utdanning og sosia-
le tjenester, forteller Kay Asbjørn Schjørli-

Redd Barna Norge og Romania har 
 inngått et samarbeid for å styrke sårbare 
barns mulighet til skolegang. 

«Målet er å bidra til å 
forebygge skolefrafall, 
og å styrke integre-
ringen av barn med 
risiko for skolefrafall 
og barn med spesielle 
opplærings krav.»

KAY ASBJØRN SCHJØRLIEN

SAMARBEID MOT
FRAFALL I SKOLEN

Tidligere i år har flere deltakere fra Redd Barna Norge vært på besøk i Romania.          Da fikk deltak
og sosiale tjenester. Foto: Redd Barna

Prosjektleder Bogdan Georoceanu, en representant fra 
den lokale skolen og seniorrådgiver i Norgesprogrammet 
Emilie Forbes Holmen under et skolebesøk i Romania. 
Foto: Redd Barna.
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ROMANIA

en, seniorrådgiver i Redd Barna.
– Det er supert om materiellet vi ut-

vikler i Redd Barna Norge kan brukes på 
tvers av bevegelsen!  

UTVEKSLINGSBESØK
For å kunne dele kunnskap på tvers av lan-
degrensene er det arrangert utvekslings-
besøk for spesialister knyttet til prosjektet. 
Tidligere i år har flere deltakere fra Redd 
Barna Norge vært på besøk i Romania. Da 
fikk deltakerne besøke lokale skoler, sam-
funnssentre, rådgivningssentre, utdan-
ningsmyndigheter og sosiale tjenester. Det 
ble også tid til nettverksbygging og kunn-
skapsbygging, i tillegg til aktiviteter på ut-
dannings- og fritidsfeltet. Camilla Øien og 
Annette Nyquist var to av deltakerne som 
holdt workshop under oppholdet i Roma-
nia. De jobber som rådgiver og seniorråd-

giver innen utdanning i Redd Barna. 
– Vi som jobber internasjonalt for pro-

gramkvalitet arrangerte en workshop i 
Romania i slutten av juni, sammen med 
våre kollegaer i rumenske Redd Barna. Vi 
jobber blant annet med kontekstualiserin-
gen av SNAP sammen med skoleledere og 
rådgivere. Til høsten skal vi reise tilbake 
for å ha en ny workshop hvor vi skal kurse 
de som skal jobbe direkte med lærerne, og 
gi dem opplæring i verktøyene i SNAP.  

– Det gode samarbeidet bygger på 
åpenhet og ønsket om å gjøre relevan-
te endringer for å bedre situasjonen for 
noen av barna i Romania. Gjennom det 
profesjonelle samarbeidet er vi sikre på 
at prosjektet vil representere en modell 
for hvordan partnere fra forskjellige land, 
med forskjellig ekspertise kan jobbe godt 
sammen, avslutter Georoceanu.  

 ■ I 2020 var 275 000 rumen-
ske barn ikke registrert i 
noen form for utdanning 
(grunnskole, videregående 
eller yrkesfag).

 ■ Årlig faller 45 000 barn ut av 
skoleløpet. 

 ■ I løpet av 2020 var 1 582 000 
rumenske barn (36,3%) i fare 
for fattigdom eller sosial ek-
skludering. 

BEKYMRINGSFULLT
HØYE TALL

DETTE ER SNAP

Student Needs Action Pack ble utviklet 
av Redd Barna for å hjelpe lærere å få 
ferdigheter og selvtillit til å undervise 
elever som strever mer effektivt. 

SNAP er et sett med rimelige og enkle 
verktøy for å:  

 ■ 1) Veilede lærernes instruksjonsstrate-
gier. 

 ■ 2) Veilede lærere og skolepersonell til å 
engasjere seg med foreldre.

 ■ 3) Bygge bevissthet blant foreldre og 
samfunnet for å støtte inkluderende op-
plæring.

 ■ 4) Å engasjere seg i materiell utvikling 
og støtte til engasjerende læremateriell.

Spesialrådgiver Annette Nyquist   
Foto: Redd Barna.

          Da fikk deltakerne besøke lokale skoler, samfunnssentre, rådgivningssentre, utdanningsmyndigheter 
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UKRAINA

VINTEREN 
GJØR LIVET VERRE

FOR BARN I UKRAINA
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UKRAINA
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UKRAINA

Behovet for akutt humanitær hjelp for barn 
er stort i Ukraina. Mangel på husly, hygi-
ene og rent vann er kritisk. Mens vi her 
hjemme daglig hører om energikrise som 

påvirker vår lommebok og kjøpsevne, er hva barn 
i Ukraina har i vente uten 
sammenligning. Seniorråd-
giver Kay Asbjørn Schjør-
lien viser til terrorbomben 
som ble sprengt i regjerings-
kvartalet 22. juli 2011.

– Den ene bomben 
sprengte glass halv annen 
kilometer fra eksplosjo-
nen. Vi kan da tenke oss alle 
bombene og alle rakette-
ne som skytes inn i byer i 
Ukraina. Når den ene eks-
plosjonen som vi har opplevd i Oslo har gjort så 
mye skade, kan vi tenke oss situasjonen i Ukraina. 
Det er ufattelig mange vinduer som er knust. De 
står åpne og slipper vinteren inn, sier Schjørlien.

KAN BLI 25 MINUSGRADER
Mødre i Ukraina møter vinteren med bekymring. 
De har  minimal tilgang til strøm og gass,  i tillegg til 
at kulden slipper lett inn i de ødelagte bygningene. 

– Det er ikke usannsynlig med 25 minusgrader i 
Ukraina, og temperaturen kan i verste fall falle helt 
ned mot 32 minusgrader, sier seniorrådgiveren.

Redd Barna er derfor bekymret for hvordan 
situa sjonen vil utvikle seg inn mot vinteren. Det er 
fortsatt stort behov for akutt humanitær hjelp, in-
kludert det grunnleggende som husly, energi, hygi-
ene, mat og rent vann. Den overordnede situasjo-
nen er fortsatt helt prekær; 5 millioner barn trenger 
tilgang og støtte til utdanning, 2,8 millioner barn 
har behov for humanitær hjelp og beskyttelse.

– Siden krigen startet har vi nådd mer enn 
305  000 mennesker. Om lag 155 000 av dem er 
barn, men situasjonen oppskaleres fort nå. Bare fra 
august til oktober kan det fort være en økning på 
100 000 flere barn, sier Schjørlien og legger til:  
– Innen vinteren er over regner vi med å ha nådd så 

mange som én million mennensker. 
Kyiv School of Economics anslår at minst 

129 900 privatboliger er skadet eller ødelagt siden 
krigsutbruddet i februar. Totalt har boliger og pri-
vate hjem blitt påført skader tilsvarende nærmere 
480 milliarder norske kroner. 

HJELPER MED ISOLERING
For å møte behovene fyller Redd Barna lagre med 
tepper og ovner.

– Samtidig hjelper vi med gjenoppbygging av sko-
ler, men dessverre ser det ikke ut til at mer enn 50 
prosent av skolene lar seg gjenåpne dette skoleå-
ret. Vi bistår også med å etterisolere andre bygnin-
ger og støtter myndighetene med programmer for 
at foreldrene selv skal få tilgang til ressurser for å 
tette husene sine og gjøre seg klar til vinteren, sier 
Schjørlien.

– Men de store ødeleggelsene og situasjonen, så 
går det ikke an å være helt forberedt. Energiprisene 
er langt høyere enn i Norge, og en gjennomsnittlig 
lønn er langt lavere. Samtidig er det som følge av 
konflikten høy andel arbeidsledige, legger han til. 

FLERE VIL REISE
Mange millioner internflyktninger bor fortsatt i 
bomberom, nedlagte sykehus og i gamle sanato-
rier. Schjørlien venter derfor stor økning i antall 
mennesker som vil forlate landet når vi nærmer oss 
vinteren.  

– Er vi forberedt på det?
– Vi tror ikke nabolandene er det. I hvert fall ikke 

Polen. De  har allerede tatt i mot 800 000 ukraine-
re. Men i Norge trodde vi flere skulle komme, så her 
har vi fortsatt god kapasitet, sier Schjørlien. Redd 
Barna har også landkontor i Polen og Romania og 
har omfattende innsats også der.

– Hvordan kan vi best hjelpe fra Norge?
– Det trengs flere frivillige på mottakene, sier se-

niorrådgiveren. I Norge skaleres innsatsen opp for 
å imøtekomme behovene mot vinteren. Behovene 
kartlegges, og frivillige setter i gang aktiviteter for 
barna på mottaket eller i nærområdet. 

Utbombede bygninger, sprengte vinduer 
og energikrise gjør forholdene krevende for 

barn i Ukraina. – Situasjonen oppskaleres 
kjapt inn i vinterhalvåret, sier seniorrådgiver 

Kay Asbjørn Schjørlien i Redd Barna.

TEKST: JØRN FINSRUD

Kay Asbjørn Schjørlien, 
seniorrådgiver i Redd 
Barna.
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UKRAINA

UTDANNINGS- 
SITUASJONEN 
I UKRAINA
 

 ■ 2188 skoler har blitt 
bombet og 7.5 million-
er barn har fått forsty-
rret skolegangen sin. 
75 prosent av berørte 
elever studerer på nett, 
kun 11 prosent på skol-
er. Mange skoler beny-
ttes til å huse internt 
fordrevne og å dis-
tribuere nødhjelp

 ■ Ukrainske myndigheter 
har allerede lansert 
et tv- og nett-opplegg 
som heter «Grenseløs 
læring» for barn på 
flukt og de fleste barn i 
Ukraina har tilgang til 
en eller annen form for 
utdanning.

 ■ Det er mangel på ma-
terielt utstyr, internet-
tilgang og mangel på 
lærere i Ukraina.

 ■ Det finnes ingen kom-
plett oversikt over sko-
letilbudet til barn på 
flukt utenfor Ukraina 
og det varierer fra land 
til land
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UKRAINA

Redd Barna har vært aktivt inne i Ukraina siden kri-
gen startet i 2014. En tredjedel av befolkningen i Don-
bas hadde behov for humanitær bistand. 

– Tenk, barna som i dag er åtte-ni år gamle, de har 
opplevd krig hele livet. Traumene tar de med seg vi-
dere. Mange av barna er blitt evakuert vestover, men 
mange også til Russland, sier Schjørlien.

Han medgir at Redd Barna gjerne skulle hatt bedre 
tilgang til barn som har havnet i Russland.

– Nærmere én million barn fra Ukraina har flyktet 
eller blitt evakuert til Russland. Vi er bekymret for si-
tuasjonen deres, og ønsker å gjøre mer for disse barna, 
sier Schjørlien. 

En tredjedel av barna vokser opp under fattigdoms-
grensen, og  Schjørlien mener barn i Russland blir 
stadig fattigere. Økonomer anslår at fattigdommen i 
verste fall kan tredoble seg den nærmeste tiden. 

I Russland samarbeider vi blant annet med bar-
nevernsinstitusjoner og fremmer barns rettigheter 
til inkluderende opplæring, trygg oppvekst og barns 
deltakelse. 

– Vi frykter at barn som har vokst opp på barnehjem 
i Russland automatisk blir dratt inn i militæret og ut i 
kamp. Deres eneste familie er staten, og da er det let-
tere å utnytte guttene, sier Schjørlien. 

DE GLEMTE BARNA
Barn på den russiske siden av grensen 

opplever økende fattigdom som følge av 
krigen. Millioner av ukrainske og russiske 

barn går en usikker framtid i møte.

Redd Barna skulle gjerne hatt bedre tilgang til barn       som er e
midlertidig flyktninghjem i Taganrog i Russland.                     F
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UKRAINA

ØKER INNSATSEN
Mer enn 16 millioner mennesker har behov for humanitær hjelp og beskyttelse. Mer enn 10 
millioner mennesker har flyktet fra landet og over 7 millioner er på flukt i sitt eget land.
For å møte det økte behovet har Redd Barna økt fra 4 til 22 lokale partnere i Ukraina. 
Antall lokalt ansatte har økt fra 26 til 150, og Redd Barna har gått fra ett kontor til fem. 
Redd Barna Norge har sendt ut 13 ansatte til Ukraina-responsen. Disse jobber blant annet 
med utdanning, barns beskyttelse, finansiering, logistikk, operasjonell støtte og ledelse. Redd 
Barna tilbyr tjenester og livreddende støtte til de mest sårbare barna over hele Ukraina, 
inkludert de østlige delene hvor konflikten fortsetter å tilspisse seg. 
– Vi har et spesielt søkelys på mental helse og psykososial støtte, og setter opp trygge 
oppholdssteder for barn over hele landet. Vi deler ut læremidler og undervisningsutstyr, 
og vi støtter nyfødtenheter ved flere titalls helseinstitusjoner, sier Kay Asbjørn Schjørlien, 
seniorrådgiver i Redd Barna.

SAMARBEIDER MED 
BYGGEVAREBRANSJEN
For å få fortgang i gjenoppbyggings-
arbeidet av hjem, skoler og helsesentre 
inn mot vinteren ønsker Redd Barna 
å inngå et samarbeid med aktører i 
byggevarebransjen. Redd Barna er for 
tiden i samtaler med den norske dør- og 
vindusprodusenten NorDan om å levere 
vinduer til reparering av en krigsskadd 
skole nord for Kiev. Næringslivsaktører 
som NorDan ønsker å bidra, og Redd 
Barna håper at flere i bransjen vil følge 
etter.

– Vi har ingen tid å miste for vinteren 
er allerede snart på vei, sier Kay Asbjørn 
Schjørlien.

HVA GJØR REDD 
BARNA MED 
UTDANNING I 
UKRAINA?
 

 ■ Vi gjør alt vi kan for å 
sikre at barn ikke mis-
ter unødig mye skole-
gang.

 ■ Redd Barna har en 
strategisk rolle og 
 leder utdannings-
arbeidet sammen med 
Unicef.

 ■ Noe av utdannings-
arbeidet i Øst- 
Ukraina er i gang 
 igjen, og det planleg-
ges oppskalering. En 
av våre partnere har 
eksempelvis  allerede 
levert psykososial 
førstehjelp på flere 
skoler i øst.

 ■ Det er utarbeidet ut-
danningspakker som 
distribueres til barn 
i barnehagen og på 
grunnskolenivå.

 ■ Det opprettes flere 
 titalls digitale lærings-
hubber i Ukraina 
for å sikre tilgang til 
 undervisningsmateriell,  
utstyr og psykososial 
støtte.

 ■ Vi er i gang med å gjen-
oppbygge og rehab-
ilitere skoler som ble 
rammet hard i starten 
av krigen.

e tilgang til barn       som er evakuert til Russland.  Disse flyktningene fra de separatistkontrollerte områdene i det østlige Ukraina er her på et 
                     Foto: Sergey Ponomarev/The New York Times  / NTB 
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HAITI

ETTER 
SKJELVET

TEKST: PAULINE FINDALEN ÖSTGÅRD

Haiti er svært jordskjelvutsatt, og siste årene har 
landet blitt rammet av flere små og store jordskjelv 
som har fått store konsekvenser. Det mest dødeli-
ge var i 2010, det siste i 2021. Skjelvet i 2021 kostet 
livet til mer enn 2000 mennesker, og ødela enorme 
mengder infrastruktur. Dette har satt landet i en 
krevende posisjon, både på samfunns- og fami-
lienivå. 

– Det vi ser er at lokalsamfunn, rektorer, lærere, 
Redd Barna og våre partnere i nasjonale organisa-
sjoner, kommer sammen og bidrar til å gjenopp-
rette skolebygg, slik at barn kan komme tilbake til 
skolen og en litt mer normal hverdag etter at alt er 
snudd på hodet, forteller Liv-Heidi Helgestad. Hun 

jobber med Redd Barnas skoleprogrammer. 
Redd Barna har jobbet i Haiti siden det store jord-

skjelvet i 2010, og started arbeid sør i Haiti i 2014, 
med utdanning, beskyttelse og miljø. Arbeidet har 
de tre siste årene sikret rundt 3000 barn, fordelt på 
15 skoler eller semipermanente skoler, en litt sikre-
re skolegang. 

GJENOPPBYGGING 
Da jordskjelvet skjedde i 2021, var Haiti allerede 
i unntakstilstand på grunn av covid-19-pandemi-
en. Dermed ble skjelvet en enorm påkjennelse for 
mange unge, særlig ettersom mange skoler ble to-
talt ødelagt. Redd Barnas arbeid går blant annet ut 
på å gjøre det som skal til for å få barna tilbake til en 

Etter gjentatte jordskjelv på Haiti jobber Redd 
Barna for å bygge opp igjen skoler som ble delvis 
eller helt ødelagt. – Det er spesielt viktig å skape 
trygge skoler etter en så traumatisk opplevelse, 

sier Liv-Heidi Helgestad i Redd Barna. 
Barn deltar i en animasjonssesjon på Child Friendly Space på en  

Chikel, 11, deltar i en tegnegruppeaktivitet på et barnevennlig rom på en 
skole, der barna tegner det de opplevde under orkanen Matthew.
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JORDSKJELV 
PÅ HAITI
Haiti ligger på øya 
Hispañola mellom 
Det karibiske hav og 
Atlanterhavet. På grunn 
av at det ligger mellom 
to kontinentalplater, er 
det svært jordskjelvutsatt. 
Det mest dødelige 
skjelvet inntraff i 2010, 
og kostet over 220 
000 mennesker livet. 
Ødeleggelsene etter 
det siste skjelvet, i 
2021, preger fortsatt 
samfunnet i stor grad. 

REDD BARNA 
HAR SIDEN 
JORDSKJELVET I 
2021…
… bygget 15 
semipermanente skoler 
med 30 klasserom, som 
sikrer 2100 barn et trygt 
sted å gå til. I tillegg er 
åtte under arbeid, som 
vil gi ytterligere 1000 
barn dette tilbudet. Redd 
Barna har også bidratt til 
utdanning av 850 lærere 
og 85 rektorer. 

MÅLET: 
Å gi flest mulig barn en 
god skolegang gjennom 
trygge skolebygg og 
nødvendig materiell, samt 
utdanning og støtte til 
lærere. 

Dette gjør vi også:
Etter jordskjelvet satte 
Redd Barna i gang 
cash-programmer, 
med mål om å styrke 
privatøkonomien til 
utsatte familier. Det 
gjorde at over 1000 
familier kunne bygge 
opp hjemmene sine igjen, 
skaffe mat og la barna 
fortsette på skolen. 

normal skolehverdag. 
– Det vi ser er at selv i tøffe tider er skolehver-

dagen viktig for barn og deres familier. Det er 
her de lærer, utvikler seg, treffer venner og får 
tid til lek, forteller Helgestad. 

Redd Barnas program på Haiti omfatter byg-
ging av 15 semipermanente skoler, gjenoppbyg-
ging av delvis og totalt ødelagte skolebygg, som 
også får rullestolramper, og toaletter for gutter 
og jenter. Det er spesielt viktig for at jenter skal 
gå på skolen hver dag. Redd Barna deler også ut 
skolemateriell, til klasserom og elevene. Men ar-
beidet strekker seg også utenfor materiell gjen-
oppbygging. For å skape god læring og et godt 
miljø på skolen jobber Redd Barna og partnere 

tett med lærere for faglig utvikling, erfaringsut-
veksling og annen støtte i arbeidshverdagen. 

– Lærere jeg har snakket med sier det gjør dem 
til bedre lærere, at de kan faget bedre, har flere 
ulike metoder å lære bort med, er bedre til å se 
elevenes behov, planlegge og organisere timene 
godt, og kan bedre se om noen elever har det 
vanskelig, både faglig og sosialt.

Helgestad forteller om stort engasjement for 
å skape en så god skolehverdag som mulig for 
barna. 

 – Lærerne er veldig engasjerte og motiverte. I 
det viktige arbeidet de gjør med å ta vare på elev-
ene, jobber vi også med å ivareta lærere, så de 
har en god arbeidsplass å gå til. 

 skole som ble gjenoppbygd av Redd Barna i Haiti.     Foto: Ray-ginald Louissaint Jr / Save the Children
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Prosjektet vi skal besøke kalles Sayahatra, som betyr «Vi vandrer 
sammen» på nepali. Vi finner det i Karnali-distriktet nordvest i 
landet, halvannen time med fly fra hovedstaden Kathmandu. 
Distriktet er det fattigste området i hele Nepal, og er hardt 
rammet av klimaendringer med hyppige tørkeperioder og ek-
stremvær som rammer jordbruket hardt. Rundt halvparten av 
befolkningen har ikke elektrisitet eller innlagt vann. Noen av 
kommunene ligger i subtropiske områder, mens andre ligger høyt 
i fjellene, med et mye kaldere klima. 

Sri Krishna High School, hvor vi møter Shanti og hennes elever, 
ligger nesten på høyde med Galdhøpiggen og har vært en viktig 
skole i over 30 år. Shanti Shanhi har jobbet som lærer ved skolen 
i 16 år og er en av de mest rutinerte. Hun kunne fortelle at skolen 
og nærområdet deres ble hardt rammet av korona. Barna falt ut 
av skolen og mistet viktig skolegang.

I samarbeid med frivillige og lærerne på skolen opprettet Redd 
Barna digital undervisning i noen av landsbyene. Deler av arbei-
det fungerte så godt at det er videreført etter pandemien.
Nå handler det om å få barna tilbake på skolen. Gi dem en trygg 
opplevelse så de ikke faller ut.  

VIKTIG FOR HELE SAMFUNNET 
I Karnali-distriktet har det tidligere vært lav deltagelse på skolen 
grunnet stor fattigdom. Fattigdommen fører til at barna må bidra 

til arbeidet hjemme, enten på åkeren eller i den lokale bedrif-
ten til familien. I tillegg blir mange jenter giftet bort tidlig og blir 
mødre i ung alder. En viktig nøkkel som kan bidra til å løse disse 
samfunnsproblemene er utdanning.

På Sri Krishna High School møter vi også Parbati, en jente som 
går i niendeklasse, og som er styreleder for barneklubbene på 
skolen. Redd Barna er opptatt av å jobbe tett med barn i alle våre 
programmer. Det er også en rett barna har. 

Hvorfor barneklubb og ikke fotball eller korps tenker du? Svaret 
er at det rett og slett ikke er muligheter for fotballag eller annet 
ballspill. Det er heller ikke noe sted de kan ta pianotimer eller gå i 
korps. Barneklubbene blir derfor en viktig møteplass for barn og 
unge utenfor skolen. 

Parbati forteller at barneklubbene ikke bare er lagt opp for å ha 
det gøy. De er også veldig fokusert på å løse langsiktige problem-
stillinger i lokalområdet. Jenters rettigheter er en av dem. 

I Nepal har de en tradisjon som kalles Chaupadi. Tradisjonen 
handler om at jenter er urene under menstruasjon, som gjør at de 
ikke får delta på skolen under menstruasjonsperioden, og noen 
ganger må de til og med sove i en annen bygning enn sin egen 
familie. 

Parbati og resten av barna i barnegruppene jobber med å be-
kjempe disse holdningene og andre skadelige tradisjoner gjen-
nom gateteater.  

RETUR MED OPTIMISME
Bare i området vi besøkte hjelper vi 110 000 barn og 2000 lærere. 
Det er derfor viktig å se på mulighetene og ikke bare utfordrin-
gene. Tenk om vi kunne utvidet programmet i Nepal og oppnådd 
resultatene i flere områder av landet. Tenk om vi også kunne tilby 
barn skolegang, velferdstilbud og et barneverns tilbud som ligner 
mer på det vi kjenner til i Norge i dag. Det er langt frem dit, men 
det er en mulighet og vi kommer enda nærmere målet takket 
være hjelp fra våre private givere og næringslivet. 

Aleksander Eide

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.  Aleksander Eide var nylig i Nepal, og her deler 
han inntrykk fra Karnali-distriktet, et av Nepals 
fattigste områder, nordvest i landet.

NOE Å SKRIVE HJEM OM

BARNAS VEI 
TILBAKE
TIL SKOLEN

Elevene ved Sri Krishna High 

School ble hardt rammet under 

koronapandemien

Etter to år med pandemi, restrik-
sjoner og isolasjon er vi endelig en 
liten delegasjon fra Redd Barna 

Norge som får reise på feltbesøk. Destina-
sjonen er Nepal, et land som Redd Barna har 
lang fartstid og historie i.

Shanti Shanhi har jobbet som lærer 

ved Sri Krishna High School i 16 år.
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REDD BARNAS ARBEID I NEPAL
Redd Barna jobber for å gi alle barn i Nepal tilgang til utdanning. Det 
vil kunne påvirke hele samfunnet de lever i. Det vil bidra til å redusere 
barneekteskap og barnearbeid. Det bidrar til inkludering av utsatte 
barn og det bidrar til å gi barn kunnskapen til å ha en sterkere stemme 
i sitt eget samfunn.

Redd Barnas hovedmål:  
 ■ Tilby alle barn i Nepal utdannelse
 ■ Beskytte barn mot vold og overgrep
 ■ Styrke lokale og nasjonale myndigheter slik at de kan innfri barns ret-
tigheter samtidig som vi styrker samfunnet for å holde myndighetene 
ansvarlig

REDD BARNAS ARBEID I KARNALI
 ■  Jobber med å heve kvaliteten på undervisningen på 249 skoler
 ■ Gir 110 000 barn bedre læringsutbytte og god kvalitet på un-
dervisningen

 ■ Gir 2000 lærere opplæring i barnevennlig pedagogikk og gode 
undervisningsteknikker

 ■ Bidrar med relevant og godt undervisningsmateriell
 ■ Jobber med å redusere barnearbeid, barneekteskap og 
tenåringsgraviditeter 

 ■ Sikrer utdanning for sårbare barn, barn i fattige familier og 
barn med funksjonsnedsettelser

 «Parbati og resten av 
barna i barnegruppene 
jobber med å bekjempe 

(…) skadelige tradisjoner 
gjennom gateteater.»
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I Ugandas fattigste region, Karamoja, jobber tusenvis av 
barn i de livsfarlige gruvene. Redd  Bar na  samarbeider 
med myndighetene for å stoppe barnearbeidet – enkelte 
steder med godt resultat.

FÅR BARNA 
BORT FRA GRUVENE



REDD BARNA MAGASINET 25

REDD BARNA

Catherine Sagal, Program Officer for barnevern 
og utdanning ved Redd barnas kontor i Moro-
to, leker med barna utenfor skolen i landsbyen 
Achere. Sagal har i en årrekke jobbet for å hjelpe 
barn som jobber i gullgruver. Hun har vært med på 
å etablere vennskapsskoler der barna kan komme 
og leke, lære og få et måltid mat hver dag.  
Foto: Sofi Lundin



26 REDD BARNA MAGASINET
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Klokken er seks om morgen. 
Norah Tembula (10) har stått tidlig 

opp og bærer litervis med vann. Hun er på vei tilbake 
de fire kilometerne fra vannhullet og frem til moren 
som graver dype hull i marken. Svetten siler fra pan-
na ned i øynene, og de sylskarpe tornene fra buske-
ne river opp huden på beina. Helt siden hun ble født 
har familien søkt lykken her i en av Karamojas man-
ge gullgruver. Hun og søsknene har så lenge hun 
kan huske hjulpet alenemoren i den stekende solen i 
jakten på gullet. En vanlig arbeidsdag varer rundt 12 

timer. Enkelte dager går de hjem med 2000 shilling 
(rundt fem kroner), andre dager får de ingenting for 
jobben. I landsbyer rundt gullgruven lever famili-
ene under fattigdomsgrensen. Hver familie har i 
gjennomsnitt fem barn, og de fleste av barna hjelper 
foreldrene i gruvene fra fireårsalderen.  

Hvordan det har gått med Norah kommer vi til-
bake til senere i denne artikkelen.

GULLJAKT OG FATTIGDOM 
Regionen Karamoja i nordøstlige Uganda ligger 

JANUAR 2016

«Gruvene er en livsviktig inntektskilde 
for folk her, og de er avhengig av å sette 
barna i arbeid for å overleve.»

CATHERINE SAGAL

I KARAMOJA, 
UGANDA: SOFI LUNDIN 

(TEKST OG FOTO)

Barn leker ved venn-
skapsskolen i landsbyen 

Achere. Disse skolene er 
en trygg plass dit barna, 
som nettopp har sluttet 

jobbe i gruvene, kan 
komme og leke, lære og 

få et måltid mat. 
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presset inn i et hjørne mellom Kenya, Etiopia og 
Sør-Sudan. Ugandas minst utviklede region er pla-
get av voldelige kamper om kveget og de verdifulle 
mineralene. Her har miljøproblemer, underutvik-
ling, kampen om mineraler og tiår med konflikter 
skapt ekstrem fattigdom. For mange fattige er regi-
onens gull- og marmorgruver den eneste mulig-
heten til inntekt. Mens handelsmenn som kjøper 
og selger gull tjener stort, lever gruvearbeiderne i 
ekstrem fattigdom. Arbeidet er farlig. Hvert år blir 
utallige barn og voksne begravet av steinblokker og 
gruver som raser sammen. 

OMFATTENDE PROGRAM FOR 
BARNS FRAMTID 
Den røde Redd Barna-uniformen til Catherine Sa-
gal står i skarp kontrast til det brunlige, tørre land-
skapet. Hun var med da det femårige programmet 
«Work No Childs Business» startet i 2019. Medar-
beidere fra lokalsamfunnet driver oppsøkende ar-
beid, og de siste årene har Sagal og teamet hjulpet 
utallige barn bort fra gruvene og over til skoleben-
ken. Programmet er et samarbeid mellom Redd 
Barna, de lokale myndighetene og noen andre 
organisasjoner. Det er etablert såkalte «vennskaps-
skoler» der de minste barna får undervisning og 
psykososial støtte før de begynner i grunnskolen. 
Det gis også opplæring til ungdommer og foreldre 
i en rekke praktiske yrker, slik at de får et levebrød 
som kan erstatte arbeidet i gruvene. 

Sagal og teamet forteller foreldre om hvor viktig 
skole er for barna, og at det finnes et liv utenfor 
gruvene. Men å endre holdninger er alt annet enn 
enkelt. 

– De siste årene har vært en kamp for å endre 
folks tankesett og forstå verdien av utdanning. Gru-
vene er en livsviktig inntektskilde for folk her og de 
er avhengig av å sette barna i arbeid for å overleve. 
Vi tar små skritt framover, men dette er tidskreven-
de arbeid, sier Sagal. 

FRA GRUVEARBEIDER TIL MENTOR 
En av de frivillige som driver oppsøkende arbeid i 
gruvene er Christine Anyange. Nå står hun og ro-
per i en mikrofon: «Det er tid for skole! Alle barn 
må på skolen nå!» Hun er en av rundt 30 frivillige 
i området som har fått opplæring gjennom Redd 
Barna i beskyttelse av barn. Hun er også mentor for 
ungdommer som fått praktisk opplæring gjennom 
programmet. 

Anyange var selv en av mange kvinner som job-
bet i gruvene i mange år. Frykten for datterens liv 
gjorde at hun ville finne andre måter å overleve på. 

– Det er vanlig at menn gir sand som inneholder 
gull til jenter i bytte mot sex. Seksuell trakassering, 
voldtekter og hiv/aids er svært vanlig. Konfliktene 
om mineralene gjør at mange er bevæpnet. Jeg var 
redd for min datters liv, sier Anyange. Hun har selv 
fire barn som alle går på skolen.  

– Jeg har stor tro på utdanning og ønsker å bidra 
til at flere barn blir utdannet. Jeg husker hvordan 

«Det er vanlig at menn gir sand 
som inneholder gull til jenter i 
bytte mot sex.»

CHRISTINE ANYANGE

Francis Koriang er lærer og sosialarbeider ved vennskapsskolen i landsbyen Achere. 
Han jobber som frivillig og tar hånd om et hundretalls barn, som tidligere har jobbet i 
gruvene. 

s
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datteren min slet med brystsmerter og var konstant 
syk i gruvene. Det å kunne bidra til at flere barn får 
en ny sjanse i livet føles godt, sier hun. 

TENÅRINGSMOR BLE SKREDDER 
Like ved sitter Josephine (19) og syr på en kjole i 
fargesprakende afrikanske kitenge-mønster. Hun 
jobbet mange år i gruvene før hun ble plukket opp 
av Christine Anyange og lærte seg å sy gjennom de 
yrkesrettede kursene til Redd Barna. Hun er også 
en av mange tenåringsmødre som giftet seg som 
barn. 

– Livet i gruvene var ubeskrivelig hardt. Noen 
ganger mistet jeg håpet, og så giftemål som eneste 
muligheten til et bedre liv. Nå angrer jeg på at jeg 
giftet meg. Men heldigvis er mannen min en grei 
fyr, sier Josephine. 

Nå bor hun med mannen og deres ni måneder 
gamle sønn i et lite hus, og lever på inntekten hun 
har som skredder. 

– Livet er fortsatt hardt, men nå lever jeg ikke len-
ger med konstant frykt for livet mitt. I gruvene var 
det mange barn som døde, og jeg glemmer aldri da 
jeg så to gutter bli begravet av sand da de krabbet 
ned i et hull, sier hun. 

– BARNA KJENNER SINE RETTIGHETER
Det er en øredøvende lyd av barnestemmer som 
møter oss utenfor klasserommene ved grunnsko-
len Moruita, like utenfor byen Nakapiripirit. Redd 
Barna har hatt stor innflytelse her, og tallet på barn 
som jobber i gruvene har minket drastisk. Mange 
av skolens rundt 400 elever har forlatt jobben i gru-
vene for å satse på utdanning. Her har lærerne fått 
opplæring i barns rettigheter og faren ved barnear-
beid. I dag er disse temaene en fast del av undervis-
ningen.

– Inkluderingen av denne tematikken i undervis-
ningen har gjort at barna i dag vet at de har rettig-
heter, sier lærer Rose Nabwire. 

Jobben hennes er ikke bare å være lærer. Hun er 
også en støtte for mange barn som sliter i livet. 

– Mange barn kommer til meg og forteller gru-
somme ting hjemmefra. Omsorgssvikt er svært 
vanlig, og mange barn spiser kun det ene måltidet 

«I gruvene var det mange barn som 
døde, og jeg glemmer aldri da jeg så to 

gutter bli begravet av sand da 
de  krabbet ned i et hull.»

mat de får på skolen. Det er maten som motiverer 
mange barn til å komme til skolen, sier hun. 

JOBBER FOR Å OVERLEVE 
Ifølge Rose Nabwire gjør den ekstreme fattigdom-
men det vanskelig for mange barn å slutte å jobbe 
i gruvene. Flere barn er familiens overhode og må 
jobbe samtidig som de går på skolen, forteller hun. 

Moses Lorot (11) er en av dem. Moren hans døde 
da han var liten, og faren hans gikk bort for et år si-
den. 11-åringen har hjulpet familien i gruvene siden 
han var tre år gammel, og nå som han er foreldre-
løs er det gruven som holder ham i live. Han er på 
skolen i ukedagene, og i helgene jobber han i mørke 
hull i områdets gullgruver.

– Jeg er ofte redd, men det nytter ikke å gråte. 

Hver ettermiddag samles gullgraverne i skyggen av et tre.                         Kjøper

UGANDA

s
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                         Kjøpere kommer og betaler små summer for gullet. En gjennomsnitts dagslønn for arbeiderne er 2000 shilling (rundt fem kroner). 

Gullgruven Rupa i Moro-
to-distriktet er arbeids-
plassen for tusenvis av 
fattige familier. Utallige 
barn jobber i gruvene fra 
tidlig alder og det farlige 
arbeidet gjør at mange 
blir syke og enkelte dør 
i ulykker. Gullet her fra 
kjøpes av handelsmenn 
som tar det med til 
byene der det blandes 
med gull fra andre steder. 

UGANDA
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Hvis jeg ikke går på jobb, har jeg ingen penger og da 
kan jeg ikke gå på skolen. På skolen føler jeg meg fri 
og jeg glemmer alle problemer. Jeg drømmer om å 
bli noe en dag, sier Moses. 

Skolen prøver å hjelpe barn som Moses, men 
med svært begrensede ressurser er det lite en stat-
lig skole kan gjøre for å hjelpe elevene. 

– Vi får minimal støtte fra staten og tar kun 7500 
shilling (rundt 18 kroner) i skolepenger fra familie-
ne per termin. Det er forbausende mange foreldre 
som ikke har råd til å betale dette, sier lærer Nabwi-
re. 

 TRUET PÅ LIVET
I programmet «Work No Childs Business» jobber 
Redd Barna og organisasjoner tett sammen med 
myndighetene. 

Statsforvalteren i Moruita, Benson Okong, har 
vært med siden starten på arbeidet med å få barna 
bort fra gruvene. Han er fornøyd med framgangen 
så langt, men påpeker at utfordringene er mange.

– Opplysningsarbeid har gjort at folk nå kjenner 
til at det er ulovlig å bruke barn i gruvene. Utfor-
dringen er at mange tar barna bort fra gruvene og 
gir dem annet arbeid i stedet. Vi kan ikke løse disse 
utfordringene over natten, og jeg håper at program-
met på sikt kan utvides slik at vi kan skape langsik-
tige endringer, sier han. 

Ifølge statsforvalteren er tidlig ekteskap, kvinne-
lig omkjæring og omsorgssvikt noen av de største 

utfordringene i området. De voldelige pågående 
konfliktene om kveg i området gjør arbeidet van-
skelig, både for myndighetene og organisasjoner 
som ikke kan bevege seg fritt på grunn av man-
glende sikkerhet. Dette påvirker også Redd Barnas 
arbeid.

– Det har vært blodige konflikter i Karamoja den 
siste tiden og sikkerheten i og rundt gullgruvene er 
svært ustabil. Jeg har blitt truet på livet flere ganger, 
men jeg må bare fortsette jobben min. Jeg prøver å 
ikke være redd, sier Catherine Sagal ved Redd Bar-
nas kontor i Moroto. 

Norah har blitt 16 år gammel siden 
sist vi møtte henne i 2016. Nå har 

hun tatt plass forrest i klasserommet. Hun er et 
av barna som har forlatt arbeidet i gruvene og nå 
drømmer om en framtid etter ferdig utdanning. 
Gjennom Redd Barnas program har hun fått opp-
læring i skreddersøm og i helgene syr hun klær som 
forsørger familien. Moren hennes er funksjons-
hemmet, så det er Norah som betaler mesteparten 
av familiens utgifter, samt skolepengene for henne 
selv og noen av søsknene. Hun elsker skolen og 
på fritiden prøver hun å få andre barn til å satse på 
skolen. 

– På skolen glemmer du alle problemer. Tankene 
er i bøkene og på framtiden. En ting jeg alltid ten-
ker på er at penger tar slutt, men utdanning er en 
del av deg for alltid, sier Norah. 

Christine Anyange er en av rundt 30 lokale i området 
som fått opplæring innen områder som barnebeskyt-
telse via Redd barnas program. I dag jobber hun frivillig 
som sosialarbeider og hjelper barna bort fra gruvene. 
Som sosialarbeider er en del av jobben hennes å være 
mentor for tenåringer som har gått på yrkesrettede 
kurs og i dag har startet egne små virksomheter. 

Lærer Rose Nabwire har jobbet ved grunnskolen 
Moruita i en årrekke. Hun er en av lærene som har 
fått opplæring i teamaer som omhandler barnearbeid 
og barnerettigheter og i dag driver hun forebyggende 
arbeid som en del av undervisningen. – Takket vare 
inkluderingen av temaer som barnearbeid i undervis-
ningen vet i dag barna at de har rettigheter og de er 
ikke redde for å snakke om ting som er vanskelig, sier 
Nabwire. 

UGANDA

MARS 2022

s
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200 MILLIONER 
BARNEARBEIDERE

 
Rundt 200 millioner barn lever som 
barnearbeidere i verden i dag. Millioner 
av dem utnyttes som slaver, går ikke på 
skole og har lite håp om en bedre framtid. 
Problemet har økt under pandemien fordi 
skoler i mange fattige land har vært helt 
eller delvis stengt gjennom to år.
Det er Verdensbanken som har kommet 
fram til at rundt 200 millioner barn 
mellom fem og 17 år er involvert i 
arbeid som kan være farlig, helseskadelig, 
nedverdigende og ulovlig. Barna tvinges til 
å jobbe lange dager for ingen eller svært 
liten betaling og er sårbare for alvorlige 
skader, vold og seksuelle overgrep. Noen 
av dem er så unge som seks år. Barna 
tvinges til å jobbe opptil 15 timer lange 
arbeidsdager.
Slavearbeidet har flere forskjellige former: 
Det kan for eksempel være salg av barn, 
prostitusjon, nedbetaling av familiegjeld, 
arbeid i gruveindustrien, jordbruk eller 
private hjem, tvungne giftermål eller 
barnesoldater.

(bildet til venstre) Norah Tembula (16) 
sitter i klasserommet på skolen Moruita 
i distriktet Nakapiripirit i Karamoja. Hun 
er en av hundrevis av barn som er vokst 
opp med arbeid i distriktets gullgruver. I 
dag går hun i syvende klasse og er en av 
barna som har fått hjelp via Redd Barnas 
program.

UGANDA

(bildet over) Moses Lorot (11) har hjulpet 
familien i gullgruvene siden han var tre 
år gammel. I dag går han på skolen men 
den vanskelige situasjonen hjemme gjør at 
han fortsatt må jobbe på helgene. Begge 
foreldrene hans har gått bort og Moses 
bor for seg selv et stykke fra gullgru-
ven i landsbyen Hutut. Han betaler sine 
egne skolepenger og drømmer om en 
utdanning. 
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TV-AKSJONEN

SØR-SUDAN
I Sør-Sudan har generasjoner 
med barn vokst opp med krig. 
Med midlene fra TV-aksjonen vil 
Redd Barna hvert år bidra til en 
tryggere barndom for 30 000 barn. 
– Barn og familier har kommet 
fra hverandre som et resultat av 
krig, og Redd Barna vil jobbe for 
å gjenforene så mange barn og 
familier som mulig, sier Lange. 
Det vil i tillegg gå midler til 
arbeid med lokale myndigheter 
rettet mot trygg utdanning, for 
å forhindre at vold og overgrep 
skjer der barn kommer for å lære 
og ha det gøy.

SYRIA
2,5 millioner barn er på flukt 
i eget land, og like mange 
er registrert som flykninger 
utenfor landet. Barn mister år 
av barndom og skolegang, og 
trenger nye og trygge arenaer 
for lek og læring. Redd Barna 
jobber for en trygg skolegang for 
barn i krise, hjelpe barn med å 
overkomme traumer, samt sørge 
for best mulig fremtidsutsikter for 
de minste barna. Midlene fra TV-
aksjonen vil gå til å bidra årlig til 
en tryggere barndom for 15 000 
syriske barn.

Behovet for å skape trygghet, 
gi håp og gjøre en innsats for 

krigsrammede barn står øverst på 
agendaen når Redd Barna nå skal 

stå for TV- aksjonen.

RESULTATER 
AV TIDLIGERE 
AKSJONER MED 
REDD BARNA:
1978: Redd Barnas 
første TV-aksjon, hvor 
resultatet ble hele 44,2 
millioner kroner, 3.500 
nye faddere, 800 nye 
medlemmer og 750 
venner.
1990: En himmel full av 
stjerner: Resultatet ble 
139 millioner og 12.000 
nye faddere.
2003: Bedre barns rett 
til utdanning: Resultatet 
ble 158 millioner kroner
og aldri før hadde så 
mange nordmenn vært 
bøssebærere. Pengene 
gikk til å bidra til at 
tusenvis av barn fikk 
tilgang til skolegang i 
Kambodsja, Nicaragua,
Guatemala, Uganda 
og Etiopia. Deler av 
summen ble også brukt 
til et antimobbeprosjekt 
i Norge.

TEKST: EMILIE FLATNER PEDERSEN

Når TV-aksjonen går av stabelen i 2023, er det 
intet mindre enn 49 år siden første aksjon. I løpet 
av de snart 50 årene aksjonen har pågått, er det 
samlet inn rundt ni milliarder kroner, omregnet 
til dagens kroneverdi, til ulike veldedige formål. 
Det er 20 år siden sist Redd Barna hadde aksjo-
nen, og på tross av at verden har endret seg mye 
på disse årene, så er det stadig et enormt behov 
for å hjelpe krigens barn. 

Generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange 
ser med optimisme frem mot aksjonen: 

– Vi er kjempe stolte og beæret over å få mulig-
heten til å rette oppmerksomhet mot et så viktig 
tema. Alle som deltar og støtter TV-aksjonen 
2023 er med på å gi krigsrammede barn et håp for 
framtiden.

ULIK HJELP I ULIKE LAND
Redd Barna jobber i over 100 land rundt i verden, 
og aksjonen i 2023 vil sette fokus på å gi 80 000 
krigsrammede barn et håp for framtiden. Krig 
rammer barn ekstra hardt, med både frykt og tap 
av liv, men også ved overgrep, kidnapping, man-
gel på humanitær hjelp, samt å frata barn mulig-
heten for utdanning.

452 millioner barn bor i konfliktsoner rundt om 
i verden, og i TV-aksjonen 2023 vil Redd Barna 
rette fokuset mot hjelp til de barna som trenger 
det mest. Måten arbeidet blir fordelt vil være på 
forskjellig vis i de ulike landene:

REDD BARNA ER TILDELT
TV-AKSJONEN FOR 2023 
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TV-AKSJONEN

 
TIDLIGERE 

AKSJONER MED 
BARNA:

or 
esultatet ble hele 44,2 

 3.500 
ye 

 En himmel full av 
 Resultatet ble 

139 millioner og 12.000 

ett 
 Resultatet 

oner, 
de så 

dmenn vært 
engene 

v barn fikk 
olegang i 
 Nicaragua, 

summen ble også brukt 
osjekt 

BANGLADESH
Siden august 2017 har nær 
800 000 mennesker fra rohingya-
minoriteten krysset grensen fra 
Myanmar til det som er blitt 
verdens største flykningleir i 
Cox´s Bazar, Bangladesh. Mer 
enn halvparten av rohingyaer 
på flukt er barn, og disse barna 
behøver akutt hjelp. Midlene fra 
TV-aksjonen vil være med på å 
bidra til psykososial støtte, og 
skape tryggere rammer for barn 
i flykningsleir.

UKRAINA
Vi vet lite om hvordan 
situasjonen vil være i Ukraina 
høsten 2023. Det kan stadig være 
pågående krig med behov for 
nødhjelpsrespons, eller det kan 
være fokus på gjenoppbygning 
av landet og behov for støtte til 
barn og familier. Med midlene 
fra TV-aksjonen vil Redd Barna 
derfor kunne være fleksible i 
henhold til bruk av midler der 
behovet for hjelp er størst. 

NORGE
I Norge har Redd Barna 
jobbet med rettighetene til 
barn som søker asyl i nesten 
20 år. Midlene fra TV-aksjonen 
vil gå til å videreføre og 
styrke inkluderings- og 
integreringsaktiviteter, og bidra 
til at alle barn har en aktiv 
fritid og mulighet til å oppleve 
mestring og fellesskap.

KONGO
Barn er blitt brukt som 
soldater i Kongo i mange 
tiår. Over 10 000 barn anslås 
å være en del av væpnede 
grupper i Kongo, og jenter 
holdes også som sexslaver. 
For disse barna vil midlene 
være med på å støtte til å 
håndtere vonde opplevelser, 
gjenforening med familien, 
reintegrering i lokalsamfunnet 
og en vei tilbake til skolen. 
Arbeidet med å beskytte 
skoler mot krigshandlinger 
er vel så viktig. Etter 
påvirkningsarbeid fra Redd 
Barna og andre, undertegnet 
Kongo i 2016 «Safe Schools 
Declaration». Erklæringen 
forplikter nasjonale og lokale 
myndigheter til å arbeide for 
at skolen og skoleveien skal 
være trygge, og dette vil Redd 
Barna fortsette å hjelpe med.
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Marthe Valle er musiker, 
psykiatrisk sykepleier og 
solidaritetsarbeider – tre 
roller som alle handler om 
det samme: Fellesskap med 
medmennesker.
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PORTRETT

TEKST: GEIR ANDERS RYBAKKEN ØRSLIEN

FOTO: EIVIND SENNESET

– Jeg tar utgangspunkt i hva vi trenger for å ha det 
bra som mennesker, altså det som handler om 
psykisk helse, forteller Marthe Valle fra sin base i 
Bergen. Der bor hun med datteren på tretten år, og 
mikser rollene som mamma, musiker, psykiatrisk 
sykepleier, prosjektleder, solidaritetsarbeider og 
foredragsholder. Slik hun gjorde da hun i septem-
ber holdt konsertforedrag om frivillighet på Nasjo-
nalt seminar for frivillige på Gardermoen.

Og det går en tydelig rød tråd gjennom alt 
Marthe Valle gjør:

– Et viktig nøkkelpoeng for meg, er at vi som 
enkeltmennesker aldri kan ha hele ansvaret alene 
for vår egen psykiske helse. Vi er helt avhengige av 
fellesskap for å ha det bra, og for å føle at vi gjør noe 
som er meningsfylt. Men altfor mange råd handler 
bare om hva du selv må gjøre, all fokus er på deg, på 
individet. Men dette klarer ingen av oss alene, slår 
Marthe Valle fast.

PLUKKER FRA HVERANDRE 
INDIVIDUALISMEN
– Så mye av det jeg holder på med, er å plukke fra 
hverandre dette individsamfunnet som dyrkes nå, 
der mange driver en intens lykkejakt helt på egen-
hånd, blant trendy ting og statussymboler. Mens 
det er fellesskapet som er nøkkelen.  Vi er heldige 
som har et rikt organisasjonsliv i Norge. Det er en 
verdimessig gullgruve for oss alle, som mange flere 
trenger å oppdage.

Noe som tar mye plass i Marthe Valles mangfol-
dige kalender er livsmestringsprosjektet RO/URO, 
som hun driver sammen med Bergen Sanitetsfore-
ning. Målgruppen: Skoleelever i tenårene og deres 
foreldre. Målet: Å lære dem hva som er vanskelige 
følelser, når man faktisk trenger hjelp – og hvordan 
man kan strekke ut en hånd til andre.

– Det er én ting som slår meg når jeg møter ung-
dommene: Mange av dem føler at de ikke er viktige 
i sin egen familie.

– Hvorfor ikke?

I september gikk Marthe Valle på scenen foran hundre frivillige i 
Redd Barna for å hylle innsatsen de og andre solidaritetsarbeidere 
gjør for andre. Og for å minne oss om at dette også er det beste vi 
kan gjøre for oss selv.

DETTE ER 
MARTHE VALLE

 ■ Sanger og låtskriver, 
debuterte med «It’s a 
Bag of Candy» i 2005

 ■ Fikk Spellemannspris 
som «Beste nykom-
mer» i 2005

 ■ Gitt ut seks plater, den 
neste er straks klar

 ■ Albumet «Tilbakestill-
ing» ble nominert til 
Spellemannspris i 2021

 ■ Født og oppvokst i 
Harstad, bosatt i Ber-
gen

 ■ Psykiatrisk sykepleier, 
arbeidet mest innen ru-
somsorgen

 ■ Har i flere perioder ar-
beidet som frivillig i fly-
ktningeleire i Hellas

FELLESSKAPS-
ARBEIDEREN
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– Fordi alle er ute og holder på med hver sine ting 
hele tiden. I stedet for å være mest mulig sammen 
om felles opplevelser og felles oppgaver hjemme. 
Dette ser jeg som en utrolig sterk bekreftelse på hva 
vi mennesker er laget for: Vi er laget for hverandre, 
for å gjøre ting som er meningsfulle for andre enn 
bare oss selv. Og det er her frivilligheten kommer 
inn og gir oss noen helt enestående muligheter.

SOLIDARITET ØKER LIVSKVALITETEN
– Fortell!

– Vi vet jo at kropp og psykisk helse henger tett 

sammen. Og når jeg flytter fokus fra meg og mine 
behov og over på et annet menneske, så skjer det 
mye bra med meg også. Ikke i form av mer penger 
eller ytre suksess eller alle de andre parametrene 
som vi måler så mye etter. Men frivillighet og soli-
daritetsarbeid gjør rett og slett at vi får et bedre liv, 
ved å forsøke å gjøre andres liv bedre. Det å løfte 
fram stemmene til de som ikke blir hørt, det er fak-
tisk noe av det beste vi kan gjøre for oss selv.

Selv kom Marthe Valle tidlig på sporet av tanker 
som dette. Hjemme i barndommens Harstad var 
moren involvert i arbeidet med flyktninger på Røde 

Hjemme i Bjørndalsskogen i Bergen har Marthe Valle sin base, hvor hun både skriver musikk og arbeider med prosjekter for barn og unge. Her bor 
hun med datteren på 13 og en australsk labradoodle som lyder navnet Albert.
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PORTRETT

«Det er én ting som slår meg når jeg 
møter ungdommene: Mange av dem føler 
at de ikke er viktige i sin egen  familie.»
MARTHE VALLE

«Når jeg flytter fokus 
fra meg og mine behov 
og over på et  annet 
menneske, så skjer 
det mye bra med meg 
også.»
MARTHE VALLE

Kors-huset, og som 12-åring ble Marthe selv med i 
en afrikansk dansegruppe.

VILLE LÆRE SWAHILI PÅ VINYL
– Jeg husker at jeg synes det var helt fantastisk artig, 
og at jeg etterhvert gikk på biblioteket og lånte et 
språkkurs i swahili, på vinylplate! Jeg fikk venner 
blant barna som kom fra Somalia, og ville så gjerne 
lære meg språket deres.

Men det ble etterhvert musikken som ble hennes 
viktigste språk i møte med alle slags mennesker fra 
livets ulike sider. Som psykiatrisk sykepleier i ru-

somsorgen, som soldaritetsarbeider i flyktnin-
geleirene i Hellas, og ikke minst: som artisten 
som står i scenelyset for å dele et viktig bud-
skap om fellesskap.

– Jeg kjeder meg veldig fort hvis jeg gjør det 
samme hver dag. Så det å kombinere ulike rol-
ler, som på ulike måter handler om å formidle 
og snakke med mennesker, det gir meg masse 
energi. Så mitt råd til meg selv er det samme 
som jeg gir til andre: Kutt ned på antall timer 
på mobilskjermen, og møt flest mulig mennes-
ker. Det er der det gode livet er. 

TRE OM MARTHE
Ragnhild Valle, søster
Marthe er et sjeldent men-
neske. Gløder av engasje-
ment, har som regel 43 pro-
sjekter på gang, og er alltid 
opptatt av hvordan du har 
det, sånn egentlig. Hun er 
den beste samtalepartneren 
og den klokeste rådgiveren. 
Forfriskende fordomsfri, 
alltid inkluderende, alltid 
omsorgsfull. Og veldig, 
veldig morsom. Jeg er i det 
hele tatt utrolig takknemlig 
for at hun finnes.

Jens Kristian Rimau, 
musikerkollega
For meg er Marthe et 
fantastisk varmt menneske. 
Hun er god å være nysgjer-
rig på livet sammen med, og 
bidrar alltid med noen fine 
betrakt ninger som setter 
ting i et nytt lys. Jeg blir 
stadig inspirert av hennes 
kreative vesen og hennes 
evne til å sette i gang og 
gjennomføre både små og 
store prosjekter.

Anne Cecilie Tvedten, 
lege og solidaritets-
arbeiderkollega
Marthe er omsorgsfull, 
engasjert og har sterk 
rettferdighetssans – med et 
stort hjerte som brenner 
for medmennesker. Hun er 
modig, hun tør å snakke 
ærlig og åpent både om sitt 
eget liv og om flyktningenes 
situasjon. Hun står støtt 
selv om det blåser rundt 
henne og har en egen evne 
til ikke å gi opp innsatsen 
for flyktningene selv når det 
kan føles tungt og vanskelig
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TALLENES TALE
Fra 2010 til 2020 forsvant 15 prosent 
av fritidsklubbene – fra 735 klubber 
i 2010 til 625 i 2020 (SSB). I 2020 
ble halvparten av klubbene enten 
foreslått kuttet i eller truet med 
nedleggelse. Men for kun to prosent 
av tilfellene resulterte dette i faktisk 
nedleggelse, fordi klubbene i stedet 
kuttet i ansatte eller aktivitetsmidler.  
I praksis fører dette til mindre 
aktivitet, reduserte åpningstider og 
synkende popularitet blant ungdom-
mene.
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KULTURLOVEN

FRITIDSKLUBBEN 
– EN LOVFESTET RETT!

TEKST: EMILIE FLATNER PEDERSEN

I Redd Barnas nye rapport Et bra sted å 
være – slik barn og unge ser det forteller 
barn og unge over hele landet hvor viktig 
fritidsklubben er, og hva som skal til for at 
klubben skal være et godt sted å være på 
fritiden. 

I Norge oppstod de første fritidsklub-
bene på 1950-tallet. Klubbene har siden 
vært et bidrag for å skape trygge, integrer-
te lokalsamfunn hvor unge får et sted å 
være, uavhengig av ulike syn og interes-
ser. Per i dag er det tilfeldig hvilke barn 
og unge i Norge som har tilgang på åpne 
møteplasser. Redd Barna mener at alle 
barn og unge burde ha rett på fritidsklubb, 
uavhengig av hvor de bor i landet.

ET VIKTIG TILBUD FOR BARN OG 
UNGDOM
Barn og unge med sportslige interes-
ser peiler seg kanskje inn på etablerte 
sportslag, mens de unge som faller uten-
for de sporty interessene ofte står igjen 
uten varierte tilbud. 

Fritidsklubben er et fristed, men også 
et sted hvor barn og unge kan få møte nye 
mennesker, teste egenskaper og ferdig-
heter. Det er et sted der de får mulighet til 
å prøve nye ting, og oppleve mestring og 
fellesskap. 

– Fritidsklubber spiller en viktig rolle i 
forebygging av utenforskap og sosial eks-
klusjon, og er med på å bygge demokrati-
forståelse, sier Stina Eiet Hamberg, spe-
sialrådgiver gode levekår og inkludering i 
Redd Barna.

Mange unge trenger – og har lyst til – å 
ha helt fri på fritiden sin, helst sammen 
med venner. For å få til det, trenger de et 
sted de kan møtes. Fritidsklubber eller 
ungdomshus kjennetegnes ved at det er et 
åpent fritidstilbud, ofte i kommunal regi, 
som skiller seg fra andre aktiviteter ved at 
det ikke tilbys en spesifikk aktivitet og det 
ikke kreves et formelt medlemskap. Det 
kreves heller ikke at deltakerne skal ha be-
stemte holdninger eller ferdigheter. 

– I følge Ungdata så har 31 prosent av 
ungdomsskoleelevene og 16 prosent av 
elever på videregående skole vært på fri-
tidsklubb eller ungdomshus den siste må-
neden, noe som viser at fritidsklubbene 
utgjør en viktig sosial arena for svært man-
ge ungdom i Norge, legger Hamberg til.

HVA VIL LOVFESTING MEDFØRE I 
PRAKSIS?
Fritidsklubber og andre åpne møteplasser 
for barn og unge er et kommunalt ansvar, 
men det er ikke en lovpålagt oppgave. 
Kommunen må dermed bruke sine frie 
midler til å finansiere arbeidet, og dette 
fører til store kommunale forskjeller. 

– Ved en lovfesting kan ikke fritids-
klubben prioriteres bort. Ved å lovfeste 
fritidsklubber, må alle kommuner i Norge 
ha en fritidsklubb og dermed tilby barn og 
unge i kommunen et bra sted å være, sier 
Hamberg. 

– Redd Barna og Ungdom og Fritid me-
ner at en lovfesting av fritidsklubbene bør 
inn i Kulturloven, som nå skal revideres. 
Det er derfor vi retter kravet mot Kultur-
departementet og kulturminister  Annette  
Trettebergstuen, avslutter Stina Eiet 
Hamberg. 

«På klubben kan vi gjøre hva vi vil, 
og lære masse om det vi vil. Det gjør 
at vi har det bra sammen når vi er 
her.  Vi er som en stor familie.»

UNGDOM SOM REDD BARNA HAR SNAKKET MED

Fysiske rammer: Det må være 
minst én møteplass i kommunen 
som er universelt utformet, har 
en fast adresse, og er lett for 
ungdom å komme seg til.
Økonomiske rammer: 
Kommunen må sørge for 
forutsigbare midler til ansatte, 
drift og aktiviteter.
Menneskelige rammer: 
Møteplassen må ha trygge, 

kompetente voksne som har 
politiattest, faste stillinger og 
relevant kompetanse.
I tillegg er det viktig at 
ungdommene selv får med virke. 
De må ha innflytelse på hva 
som skjer, hvordan stedet er 
organisert, samt at tilbudet og 
aktivitetene som tilbys er aktuelle 
og ønsket av ungdommene selv.

DETTE MÅ VÆRE PÅ PLASS I KOMMUNENE

68 av 356 kommuner 
mangler en fritidsklubb 
der barn og unge kan 
være. Redd Barna kjemper 
for en lovfestet rett til fri-
tidsklubb i alle kommuner.
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NASJONALT SEMINAR

INSPIRERTE 
140 FRIVILLIGE

– Vi ser at flere ønsker å bli frivillige og det var godt 
å endelig få samlet så mange for å dele kunnskap 

og erfaringer igjen, sier Kristin Sævig etter 
«Nasjonalt seminar for frivillige» i september.

TEKST: GEIR ANDERS RYBAKKEN ØRSLIEN

FOTO: BENJAMIN A. WARD

Den første helgen i september kom 140 Redd 
Barna- frivillige fra hele Norge til Gardermoen, for 
en intens helg fullpakket av ny kunnskap, inspira-
sjon og erfaringer.

– Vi vet at det betyr mye for våre frivillige å kunne 
møte hverandre, dele sine erfaringer og få faglig 
påfyll – og nå var det ekstra godt å endelig samles 
igjen, etter at forrige samling i 2020  måtte avlyses 
på grunn av pandemien, forteller prosjektleder for 
seminaret, Kristin Sævig i Redd Barna.

FLERE INTERNASJONALE
Det har vært to tøffe år for alle som jobber med fri-
villig arbeid, og Redd Barna har sett sin del av fra-
fallet. Men blant de mange nye ansiktene la Sævig 
merke til at det var mange unge frivillige, litt flere 
menn – og enda flere med internasjonal bakgrunn 
enn tidligere.

– Vi er glade for å se det fine mangfoldet blant 
våre frivillige, og det var godt å høre at så mange 
nye opplevde seminaret som en fin kickstart på ar-

beidet. Vi ser også at de erfarne frivillige gjør en su-
per jobb med å inkludere de som nylig har startet, 
sier Sævig.

I det faglige programmet bidro blant andre psy-
kologspesialist Heidi Wittrup Djup fra Senter for 
krisepsykologi med et foredrag om å ivareta de 
utsatte barna, samt Unge Funksjonshemmede som 
ledet en workshop om barrierefri fritid – der alle 
inkluderes. Deltakerne arbeidet også i grupper med 
en rekke temaer, som for eksempel inspirasjon til 
lek, barns levekår, asyl og integrering og vold og 
beskyttelse.

LEO AJKIC OM TILHØRIGHET
Artist, sykepleier og solidaritetsarbeider Marthe 
Valle kom med et musikalske foredrag (se intervju 
på side 34), og Leo Ajkic avrundet på søndagen med 
et foredrag om å bli integrert og føle tilhørighet.

Kristin Sævig er takknemlig for alt engasjemen-
tet som preger flokken av frivillige:

– Vi er glade for alle som bidrar i arbeidet vårt, og 
er så takknemlig for at de frivillige kan bidra til å gi 
de mest utsatte en bedre hverdag. 



REDD BARNA MAGASINET 41

REDD BARNA

Trond Berg Børresen:
– Jeg er frivillig fordi jeg ønsker 
å gjøre en forskjell, og har 
tidligere arbeidet på mottak og 
synes det er givende å se at det 
vi gjør betyr mye for barna der. 
Det er en stor glede å kunne gi 
noe tilbake til barn og ungdom 
og se at de setter så stor pris 
på det. I tillegg treffer jeg mange 
hyggelige mennesker i ulike 
livssituasjoner, noe som gir et 
større perspektiv også på ditt 
eget liv.

Usama Ismael:
– Jeg er frivillig fordi jeg har 
vokst opp i en krigssone på 
Gaza-stripen, og ønsker å 
gjøre noe for barn som har 
det vanskelig. Det føles godt 
å kunne være til hjelp for barn 
som kommer til Norge med 
traumatiske opplevelser i 
bagasjen og føler seg utrygge, 
særlig fordi jeg har en bakgrunn 
der vi har en del felles. Jeg er 
glad for å kunne bidra positivt 
for de som er nye i landet og 
strever med språk og integrering.

Kellie Heimsvik:
– Jeg er frivillig i Redd Barna 
fordi jeg har hjerte for folk som 
trenger å finne sin plass i verden, 
og fordi dette er noe jeg kan 
relatere til selv, fra mitt eget 
liv. Det å bidra her gir meg en 
følelse av tilhørighet og mening.

Maria Gorretti Nakyonyi:
– Jeg kjenner meg så heldig 
som har kommet til Norge fra 
et land med store utfordringer, 
og jeg ønsker å bidra til at 
vanskeligstilte barn skal få de 
samme mulighetene som jeg har 
fått. Det å kunne bidra til at barn 
som har opplevd krig, kriser og 
håpløshet, kan få nye håp og se 
lyset i enden av tunnelen, det er 
tilfredsstillende.

HVORFOR ER DU FRIVILLIG?
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GAMING

Rundt én gang i måneden samles omtrent 15 barn 
på Fauske Bibliotek. Der finner du masse kult ut-
styr, som for eksempel playstation 5 og VR-briller.

– Vår idé er å møte barna på deres arena, og der-
for valgte vi gaming som en aktivitet, forteller grup-
peleder hos Redd Barna Ken Martin Poots.

–Målet vårt er å få unge, med særlig fokus på de i 
lavinntektsfamilier, ut av huset og inn på en sosial 
og spennende plattform. Vi ønsker at de kan kose 
seg og ha det gøy sammen med andre i lokalsam-
funnet som deler deres lidenskap og interesse for 
gaming, påpeker Ken Martin Poots.

Elin Marie Widsteen jobber som frivillig i Redd 
Barna, og er alenemor for fire. Hun har selv kjent 
på hvordan det er å leve med stram økonomi. Til 
tider har det også vært vanskelig å finne aktiviteter 
som engasjerer og som lar barna være sosiale med 
andre. Game Nite viste seg å være midt i blinken for 
sønnen hennes. 

– Da jeg fikk være med første gang så jeg hvor 
mye ungene koste seg sammen. Barna opplever 
både mestring og en fantastisk glede over å spille 
sammen med andre. De blir også kjent med hver-
andre utenom spillet, og har noe tilfelles hvis de 
møtes andre steder. De gir hverandre tips og ler og 
tøyser. Det er veldig god stemning.  

Sønnen Benjamin (10) kan bekrefte morens posi-
tive opplevelse av gaming som sosialt engasjement. 

– Det er artig å møte venner der, mange i klas-
sen min går dit. Nintendo er artig, det har jeg ikke 
hjemme. Også er det god pizza.  

MER SPILL OG MER PIZZA
Det først etter at Elin Marie Widsteen startet på en 
utdannelse innen E-helse, at hun virkelig begynte å 
se de positive sidene ved gaming. Nå håper hun at 
flere unge og frivillige engasjerer seg i Game Nite. 
Uansett hva slags forhold de har til gaming fra før. 

– Jeg vil anbefale foreldre å være med på Game 
Nite, og for de som har råd til spill hjemme; spill 
sammen med ungene. Gaming er faktisk en ganske 
spennende og artig aktivitet, som hele familien kan 
gjøre sammen. Det er viktig å le og tulle sammen, 
ikke bare gjøre noe «fornuftig» hele tiden. 

MØTER BARNA
PÅ DERES ARENA
Redd Barna satser på gaming som sosialt 

møtepunkt. I Fauske møtes 9–13-åringer for å 
spille de nyeste spillene sammen med andre. 

TEKST: THEA  

GITMARK UGLAND

FOTO: BJØRN VIK

Marketta Angelica Moen jobber som frivillig i Redd 
Barna og  er til stede på Game Nite i Fauske  
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1 2 3 4 5
Hvorfor er en 
barnerettighets- 
organisasjon som 
Redd Barna opptatt 
av stemmerett for 
16-åringer?

FNs barnekonvensjon 
artikkel 12 slår fast at 
barn har rett til å bli 
hørt. For Redd Barna 
handler stemmerett for 
16-åringer om å styrke 
barns rett til å påvirke i 
saker som berører dem i 
økende grad etter hvert 
som de blir eldre. En 
rekke beslutninger som 
tas av de folkevalgte 
organene får store 
konsekvenser for barn 
og unge både i dag og 
i framtida; som skole, 
helsetjenester, kultur, 
fritid, kollektivtransport, 
klima og miljø. Gir vi de 
unge reell demokratisk 
innflytelse gjennom en 
stemmeseddel, vil det 
bidra til at politikere 
vil måtte sette saker 
ungdom er opptatt av 
på dagsorden og ta mer 
hensyn til barn og unges 
interesser. 

Mener ikke Redd 
Barna at barn bør få 
være barn og slippe å 
ta et voksent ansvar? 

Myndighetsalderen i 
dag er 18 år, og Redd 
Barna ønsker ikke å 
senke denne. 16-åringer 
og 17-åringer er ifølge 
barnekonvensjonen barn.  
Men barn har rett til å 
påvirke. Historisk har 
ikke myndighetsalder 
og stemmerettsalder 
alltid vært den samme, 
og også i dag finnes det 
ulike aldersgrenser i 
lovverket, som gir barn 
og unge økende grad 
av plikter og rettigheter 
etter hvert som de 
blir eldre. Eksempelvis 
er den kriminelle 
lavalderen 15 år, en 
kan være skattepliktig 
fra 13 år dersom en 
har egen inntekt, og 
en er helserettslig 
myndig fra en er 16 år. 
Stemmeretten er en rett 
til politisk innflytelse som 
ikke trenger å vente til en 
er 18 år og voksen.  

Er ikke 16-åringer 
for umodne og 
lettpåvirkelige til å 
stemme?

16-åringer har fullført 
grunnskolen, den 
utdanningen som i dag er 
obligatorisk, og som etter 
formålsparagrafen skal 
gi dem den kunnskapen 
de trenger for å kunne 
ta egne bevisste valg og 
delta som aktive borgere 
i samfunnet. 16-åringer 
blir også ansett for å 
være gamle nok til å 
øvelseskjøre, ta abort, 
velge hvilken utdanning 
de ønsker og melde seg 
inn i eller ut av et politisk 
parti.  Mange 16-åringer 
er engasjerte og ønsker 
å være med og påvirke, 
det bør de få muligheten 
til. 

Hva sier forskningen 
om stemmerett for 
16-åringer?

Evalueringen av 
forsøksordningen 
med stemmerett for 
16-åringer i 2011 og 
2015, fant at den politiske 
representasjonen 
av unge økte når 
stemmerettsalderen 
ble senket. Unge 
politikere er generelt 
underrepresentert i de 
folkevalgte organene i 
Norge, og stemmerett for 
16-åringer kan være et 
virkemiddel for å endre 
på dette. En studie av 
utviklingen i fem ulike 
land som har senket 
stemmerettsalderen 
viser blant annet at 
valgdeltakelsen er fem-
seks prosent høyere 
ved senere valg for de 
som fikk stemme som 
16-åringer, sammenlignet 
med dem som fikk 
stemmerett det året de 
fylte 18 år. Forskningen 
avdekker ingen negative 
konsekvenser av å 
innføre stemmerett for 
16-åringer. 

Har det noe å si 
for samfunnet vårt 
om 16-åringer får 
stemme?

For Redd Barna 
handler stemmerett 
for 16-åringer både 
om å styrke barns rett 
til å bli hørt, og om 
å styrke det norske 
demokratiet. Vi ser i dag 
at demokratiske samfunn 
over store deler av 
verden er under angrep 
fra antidemokratiske 
bevegelser. Demokratiet 
vårt er ikke en ferdig 
tilstand vi kan ta for 
gitt. Det er noe vi alle 
må pleie, ta vare på 
og engasjere oss i. 
Demokratiet blir sterkere 
når flere tar del i det. Å 
utvide demokratiet med 
130 000 nye stemmer, 
og bringe de unges 
perspektiver inn, vil gjøre 
demokratiet vårt rikere 
og mer robust.  

REDD BARNA VIL 
AT 16-ÅRINGER SKAL 

FÅ STEMMERETT 

I mai i år lot Stortinget en historisk sjanse gå fra seg. 
Et knapt flertall stemte mot innføring av stemmerett for 16-åringer. 

Redd Barna er skuffet, men aldri før har vi vært nærmere, 
og arbeidet fortsetter. 
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Seks ministre signerte i august 
Fritidserklæringen sammen 

med Redd Barna og andre frivillige aktører.
Der lover aktørene å samarbeide lokalt og 
nasjonalt om at alle barn og ungdom skal få 
delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet.

– Tilgang på fritidsaktiviteter bidrar til 
inkludering og forebygger ensomhet og 
utenforskap. At alle barn og unge, uansett 
bakgrunn, kan delta i fritidsaktiviteter og 
sosiale møteplasser er et viktig mål som vi må 

løse i fellesskap. Derfor vil regjeringen fornye 
fritidserklæringen, sa barne- og familieminister 
Kjersti Toppe.

– FNs barnekonvensjon sier at alle barn 
har rett til lek og fritid. Likevel står mange 
barn i Norge i dag utenfor fritidsaktiviteter. 
Barn fra familier med dårlig råd, barn 
med minoritetsbakgrunn og barn med 
funksjonsnedsettelser er noen av dem som ofte 
stenges ute, sa Monica Sydgård i Redd Barna 
under signeringen.

ERKLÆRING

STILLER KRAV

- PRISJUSTER BARNETRYGDEN!
Redd Barna starter nå opp en kampanje 
på familiefattigdom i Norge, der vi blant 

annet krever at regjeringen prisjusterer barnetrygden for alle 
barn. For vi vet at barnetrygden virker.  De nyeste tallene på 
fattigdom, viste at fattigdommen hadde gått ned i familier 
med små barn fra 2019 til 2020. Mens for barna over seks 
år pekte pilene fortsatt feil vei. Der levde flere enn før i en 
familie i vedvarende lavinntekt. SSB mener at en nærliggende 
forklaring på at utviklingen har snudd blant de minste barna, 
er at Solberg-regjeringen økte barnetrygden for den samme 
gruppen. Redd Barna krever nå at dagens regjering må følge 
opp der Solberg regjeringen startet, og gi samme økningen 
til de eldste barna opp til 18 år. Å øke og prisregulere 
barnetrygden er et viktig tiltak for å forebygge at stadig flere 
barn vokser opp i fattigdom.

En ferie trenger ikke å være en lang og eksotisk 
reise eller noe helt unikt for at barn og unge skal få 

gode minner å se tilbake på. Å bli kjent med nye mennesker og å delta 
på aktiviteter kan være nok for at barn og unge får en opplevelsesrik 
sommerferie og kan møte høsten etter et avbrekk fra det vanlige. 

Arbeidet til Redd Barna fokuserer også i stor grad på 
sommeraktiviteter for barn og unge i Norge.  Artikkel 31 i 
barnekonvensjonen spesifiserer barnets rett til å delta i lek og 
fritidsaktiviteter. Dette er noe vi har i bakhodet i alt vi gjør. 
Viktigheten av å la barn være barn, ha en fritid og å ha det gøy.  Ved 
å tilby sommeraktiviteter for barn bidrar vi til å skape tilbud som 
fritidsaktiviteter og lek. Ikke minst er sommeraktiviteter viktig for å 
skape minner og nye bekjentskap og til å bekjempe utenforskap. 

OPPLEVELSER

LA BARN VÆRE BARN

FRITID FOR ALLE
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PÅ LAG MED ALLE BARN
Barnekonvensjonen slår 
fast at barn som er lesbiske, 

homofile, bifile, trans og intersex (lhbti) har de 
samme rettighetene som andre barn. Flere av 
de utfordringene lhbti-barn møter handler om 
holdninger. Derfor mener Redd Barna at noe av det 
viktigste vi kan gjøre er å sikre kunnskap om kjønn 
og seksualitet hos alle som møter barn og unge, 
i tillegg til å vise at vi anerkjenner både barn og 
voksne som er skeive.
Dette er grunnen til at Redd Barna deltar på pride 
rundt omkring i landet. Dessverre ble paraden i 
Oslo avlyst pga. de fryktelige hendelsene den 25. 
juli, men vi deltok i solidaritetsmarkeringen den 10. 
september. I tillegg har vi deltatt på pride under 
parolen Stolt av å være på lag med alle barn i Bergen, 
Volda, Haugesund, Drammen og Kristiansand. Og vi 
skal gjøre det samme i Trondheim, Tromsø og andre 
steder i landet i løpet av året. Bli med du også, og 
vis at vi ser og lytter til alle barn! Barn har rett til å 
delta i Pride, og vi vil fremme deres stemmer. 

ARRANGEMENT
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Denne sommeren skyllet hete-
bølgene over store deler av Eu-
ropa, inkludert vår etterleng-
tede feriedestinasjon Spania. 

Klimakrisen kom med ett nærmere oss i 
det kalde nord. 

De høye temperaturene, tørken, skog-
brannene, og ikke minst uttalelsene fra 
klimaforskere om at dette kanskje var 
den kjøligste sommeren vi vil ha de neste 
årene, er ekstremt tankevekkende. Ikke 
først og fremst fordi vi svetter og må hvile 
ekstra mye på en varm ferie i Europa, men 
fordi konsekvensene av den globale opp-
varmingen er så katastrofale. 

Som verdens største barnerettighets-
organisasjon, er klimakrisen og dens på-
virkninger på barns levevilkår, rettigheter 
og framtid, noen av det viktigste Redd 

Barna arbeider med. Barna som vokser 
opp nå vil bli hardest rammet av klima-
endringene. Slik det ligger an nå, med 
løfter om utslippskutt som det ble enighet 
om i Parisavtalen, vil vi få en tempera-
turøkning på 2,6 til 3,1 grader. Hva betyr 
dette i praksis?

Dersom verden blir 2,6 grader varmere 
vil barn som er født i 2020 bli utsatt for he-
tebølger sju ganger oftere enn de som ble 
født i 1960. Og klimaendringene rammer 
ekstremt urettferdig. De som har bidratt 
minst, rammes hardest. Dagens toåringer 
i Afghanistan vil oppleve cirka 18 ganger 
flere hetebølger enn sine besteforeldre, 
mens i Mali vil barna oppleve ti ganger fle-
re avlingssvikt. 

Mens hetebølgene, tørken og avlingss-
vikt preger Europa og store deler av Afri-

ka, er Pakistan nylig rammet av den verste 
flommen i landets nyere historie. Også 
her er avlingene ødelagt. Ikke på grunn av 
tørke, men på grunn av de enorme vann-
massene. En tredjedel av landet lå under 
vann. 

Redd Barna jobber både på Afrikas 
Horn og i Pakistan med nødhjelp. 

De dramatiske konsekvensene av kli-
maendringene har vært varslet lenge. 
Men framtiden trenger ikke være så dys-
ter dersom verdens ledere tar store nok 
grep for å begrense oppvarmingen til 1,5 
grader. Selv om dagens toåringer vil opp-
leve mer ekstremvær, vil eksponeringen 
ikke bli så drastisk. Hvis vi begrenser opp-
varmingen til 1,5 grader, vil for eksempel 
hetebølger øke med 3,5 ganger framfor 
sju ganger for dagens toåringer. Verdens 

REDD BARNA MENER

BARNAS FREMTID 
STÅR PÅ SPILL

Pakistan har opplevd kraftig monsunregn siden midten av juli, noe som har forårsaket omfattende flom over de fire provinsene Balochistan, Sindh, Sør-Punjab     og Kh
Balochistan erklært som de hardest rammede provinsene. Flom har utslettet flere landsbyer og forårsaket betydelige infrastrukturelle skader på fasiliteter,         inkluder
befolkningen er avhengig av jordbruk.   
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ledere bærer mange menneskeliv på sine 
skuldre med de valgene de tar i dag.

Klimaendringene rammer barn og 
deres rettigheter hardt. Det handler om 
retten til et liv når heten dreper avlingen 
og sultkatastrofen kommer. Det handler 
om retten til skolegang når elven flommer 
over og gjør skoleveien farlig. Det handler 
også om retten til helse når sykdommer 
som malaria og lungebetennelse blom-
strer opp og helsehjelp er utilgjengelig, og 
det handler om retten til å delta og bli hørt 
når fortvilte barn og unge skolestreiker, 
protesterer og ber myndighetene gjøre 
mer, men møter politikere som ikke tar 
sitt ansvar for å sikre deres framtid.

Redd Barna er opptatt av at verden 
anerkjenner klimakrisen og miljøødeleg-
gelser som en rettighetskrise for barn. Nå 

er det snart tid for et nytt klimatoppmøte. 
Der må verdens ledere ta umiddelbare og 
drastiske grep for å redusere klimautslipp 
og miljøødeleggelser. Dessuten må ver-
dens ledere sørge for at barn blir beskyttet 
mot klima- og miljøkatastrofer. Svikter 
politikerne i klimakampen, svikter de 
barna som vokser opp i dag. Det er barnas 
framtid som nå står på spill.

Hilsen 
Birgitte Lange
generalsekretær i  
Redd Barna

«De stadig økende forskjellene 
gjør at utenforskapet øker.» 

BIRGITTE LANGE

«Mens hetebølgene, tørken og avlings-
svikt preger Europa og store deler av 
Afrika, er Pakistan nylig rammet av den 
verste flommen i landets nyere historie.» 
 

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.

Punjab     og Khyber Pakhtunkhwa. En nasjonal nødsituasjon er erklært av regjeringen i Pakistan, med Sindh og 
         inkludert hus, skoler og sykehus. Flom har allerede påvirket levebrødet i et land der halvparten av 
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Det har vært en lang dag for ernæringsarbeider 
Nyawany (27). Hun jobber i Akobo i Sør-Sudan. 
Sammen med en kollega undersøker de ett år 
gamle Machar som er underernært. Området, 
og store deler av Sør-Sudan, er rammet av 

matmangel. Millioner av barn, som Machar, står 
i fare for å sulte i området. Redd Barna deler ut 
livreddende hjelp og pengestøtte til mat.

Sammen redder 
vi barns liv!


