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Født inn i 
klimakrisen
 
Spennende 
ungdoms prosjekt 
tar form
 
Urolig for et barn? 
Dette kan du gjøre

  

VINTEREN ER 
LIVSFARLIG FOR 

BARN PÅ FLUKT
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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
Internett: www.reddbarna.no

Gavekonto: 8200.01.03000
Felles telefon for alle regionkontorer: 
22 99 09 00
Regionkontor i Midt-Norge: 
Verftsgata 4, 7042 Trondheim
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Storgata 88, 9008 Tromsø. Postboks 145, 
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Redd Barna-magasinet er 
merket med det offisielle 
miljømerket Svanen, som er 
en garanti for at det merkede 
produktet holder en høy miljømessig 
standard. Aller Trykk, som trykker dette 
bladet, er godkjent som svanemerket bedrift. 
Det vi si at hele produksjonen følger strenge 
miljøkrav fra råvare til ferdig produkt. Aller 
Trykk har i tillegg lisenser for EU-blomsten, 
FSC og Rainforest Alliance. 

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 % 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

   

Norge har opna nesten heilt opp igjen etter 
pandemien. Rett nok går innstramminga-
ne fram og tilbake ulike stader i landet etter 
som korleis smitten sprer seg, men dei fleste 
av oss lever tilnærma som før. Norge har hatt 
rett over 900 dødsfall, noko som er bortimot 
rekord internasjonalt. Dette kan vi først og 
fremst takka vaksinane for.

Samstundes har mange land i den fattige 
delen av verda knapt fått begynt på si vaksine-
ring. I Norge er mest alle vaksne over 18 år blitt 
fullvaksinerte, medan berre rundt 6 prosent 
er fullvaksinerte i til dømes Afrika. I mange 
land har ikkje ein gong helsepersonell som står i frontlinja fått den 
tryggleiken som vaksinen gir. 

Verdas Helseorganisasjon (WHO) sette tidleg i pandemien eit 
mål om at vaksinar skulle rullast ut i stor skala med hjelp og støtte 
frå den rike delen av verda. Vi er milevis derfrå. Det vi har sett, er 
at rike land hamstrar vaksinar dei eigentleg ikkje treng. Ikkje nok 
med det: fleire rike land hindrar fattige land i å produsera dei vaksi-
nane dei treng til sitt eige folk.

Dette er ei skeivfordeling av vaksinar som er rystande urettfer-
dig. Og resultatet er klårt:  fleire millionar er døde, og hundretu-
senvis av barn har mista foreldre og andre kjære. Pandemien har i 
delar av verda ført til eit kraftig tilbakesteg for sosial og økonomisk 
utvikling - og i fleire land til stor fattigdom. Dette har særleg ram-

ma låginntekstland, som ikkje kan tilby verken 
vaksinar eller behandling for dei som vert 
sjuke, eller sosial og økonomisk tryggleik når 
samfunnet stengjer ned. 

Men vi i Norge lever ikkje i ei trygg boble. 
Når mange er uvaksinerte globalt, kan vi i den 
vestlege verda bli ramma på nytt. Covid-19 har 
ein lei tendens til å mutera. Når eit virus mute-
rer, kan den vaksinen vi har fått til no slutta å 
virka, noko som er farleg for oss òg. Derfor er 
det i vår interesse og at vaksinar blir delt med 
dei som ikkje har. 

Tidlegare utviklingsminister Dag Inge Ul-
stein (KrF) gjorde ein sterk innsats som leiar av ACT-A, WHOs 
initiativ for mellom anna å sikra rettferdig fordeling av Covid-vak-
siner. Utfordringa går no til den nye ministeren, Anne Beathe Tvin-
nereim (SP). Redd Barna vil utfordra henne til å følgja i Ulsteins 
fotspor og sørgja for ei rettferdig finansiering og fordeling av vaksi-
nar til fattige land. Dette vil kosta, men det er nødvendig!

Nyleg viste ei spørjeundersøking at tre av fire nordmenn støttar 
global rettferd når det gjeld vaksinar. Så lytt til folket, Tvinnereim, 
vi har inga tid å mista! Vi er ikkje trygge før alle er trygge. 

Elin Toft
redaktør
magasinet@reddbarna.no

VI HAR INGA TID 
Å MISTA!
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INNHOLD
SIDE 4
Vinterkulden tar barns liv
Redd Barna arbeider i mange land der 
barn rammes hardt av vinterkulde. 
Gjennom årets julekampanje skal vi 
hindre at barn på flukt fryser. 

SIDE 10
Noe å skrive hjem om
Elyse Leonard, seniorrådgiver for 
utdanning i krig og katastrofer i Redd 
Barna, reiste til Haiti 14 dager etter 
det dødelige jordskjelvet i august. Her 
forteller hun om en dag i felt. 

SIDE 32
Filmer om vold og overgrep 
Redd Barnas undervisningsfilmer for 
voksne gir tips og råd om hva du kan 
gjøre hvis du er urolig for et barn.

SIDE 34
Glad for testamente
– Vi vet aldri hva som ligger foran oss, 
sier Ann Butterworth, som fikk hjelp av 
Redd Barna til å skrive testamente.     

SIDE 38
Ta praten om terror
Terrorangrep og andre dramatiske 
hendelser kan skremme barn mer enn vi 
tror. Derfor er det viktig å snakke med 
dem når noe fælt skjer. 

SIDE 42
Påvirker som medlem
Kristin Skjærseth har vært medlem i Redd 
Barna i litt over et år. Hun setter pris på 
å få påvirke organisasjonen innenfra.

SIDE 44
Tydelig stemme for barn
– Redd Barna skal være en tydelig 
stemme for barn både i Norge og ute i 
verden, sier Kristin Veierød, nyvalgt leder 
av hovedstyret.

«På like vilkår» øst i Oslo  side 22
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SIDE 29
Pris til Kirsten 
Sandberg
Menneskerettighetsekspert Kirsten 
Sandberg er hedret med Redd Barnas 
Barnerettighetspris for 2021.  

Møt ildsjel Thomas Odari  side13

bildetekst

Klimaendringene fører 
til katastrofalt dårlige 
avlinger mange steder 
på kloden. Redd Barnas 
rapport viser hvordan 
barna som ble født i 
2020 kommer til å merke 
endringene. 
Side 14
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JULEKAMPANJE

Fire år gamle Karim titter ut av en glugge i 
teltet der han og familien bor. De har måttet 
flykte fra Idlib i Nordvest-Syria, og har funnet 
midlertidig husly i en flyktningleir. 
FOTO: REDD BARNA
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s

- VI MÅ HINDRE AT 
BARN FRYSER I HJEL
De fryser. De sulter. 
De er redde. Barn på 
flukt trenger oss mer 
enn noen gang denne 
vinteren.
TEKST: ELIN TOFT

Appellen kommer fra Linda Bukåsen, leder for 
Redd Barnas arbeid i Midtøsten og Øst-Europa. 
Hun forteller om vanskelige forhold for millioner 
av barn på flukt akkurat nå. Vi finner dem blant an-
net i Syria, der 6,7 millioner innbyggere har flyktet 
internt, og i nabolandet Libanon, som har tatt imot 
1,4 millioner syrere. 

BARN FRØS I HJEL
En skulle kanskje tro at vintrene er milde i land i 
Middelhavsområdet og Midtøsten. Men det er de 
ikke.

– Vi vet hva som kommer til å skje i januar og fe-
bruar. Da blir det veldig kaldt og vått både i Midtøs-
ten og Middelhavsområdet. Noen steder kommer 
det snø. Andre steder forvandles bakken til gjørme 
av iskaldt regn. I fjor vinter frøs barn i hjel. Vi må 
forhindre at dette skjer i vinter også, sier Bukåsen. 
Hun legger til:

– Det er viktig å ha midlene parat. Landkontore-
ne lager planer på forhånd, gjør avtaler med leve-
randører og bygger gjerne opp et lager. Vi vil være 
beredt når gradestokken kryper nedover. Ikke bare 
i Syria og Libanon, men også i Afghanistan, Bosnia 
og Serbia. Vi gir der behovene er størst.

Mange av de som har rømt fra krigen i Syria bor 

nå i flyktningleirer inne i Syria eller i naboland.  
– I Idlib-området nordøst i Syria har hundretu-

sener blitt drevet på flukt, og de har vært på flukt i 
mange år. Krigen innhenter dem gang på gang og 
jager dem videre, sier Bukåsen. 

– Familier har måttet pakke sammen det vesle 
de har, ofte i all hast. Noen har rømt sju-åtte gan-
ger. For hver gang de har måttet bryte opp og reise 
videre har de mistet noe – de har blitt fattigere. Nå 
er alle ressurser brukt opp og de fleste har lite og 
ingenting. De har ikke råd til å skaffe seg tak over 
hodet, for eksempel leie seg et lite rom til familien. 
Flyktningleirene er heller ikke stabile tilholdssted 
over tid – noen stenges, andre kommer til.   
 
ISKALDT REGN OG GJØRME
Vi kan jo bare tenke oss hvordan det må være å bo 
under en presenning. Å ha barn som fryser dag og 
natt i vinterkulden. Prøve å sitte tett sammen for å 
holde varmen. 

En ting er kulde, snø og frost. Noe annet er det 
kalde regnet som gjør alt vått og skittent. Gjørmen 
som trekker gjennom alt. 

Det er umulig for barn å leve et godt, normalt liv 
under en presenning. Det gjør barna ekstremt sår-
bare, både fysisk og psykisk. 

Redd Barna har i den nordøstlige delen av Syria 
fulgt etter flyktningstrømmen for å gi midlertidige 
skoler til barna. Skoletimene midt på dagen har for 
mange barn vært det eneste normale de har hatt i 
hverdagen sin. Her har de vært tørre, her har de fått 
et måltid mat. De har lært, lekt og fått lov å være 
ubekymrede barn for en kort stund. 

SMARTE LØSNINGER
Redd Barna klarer hele tiden å tilpasse arbeidet i 
takt med hvordan situasjonen endrer seg. 

– Vi finner nye, smarte løsninger, og med for-
holdsvis beskjedne midler klarer vi å nå barn med 

«I fjor vinter 
frøs barn i 
hjel. Vi må 
forhindre at 
dette skjer i 
vinter også.»
LINDA BUKÅSEN, 
REDD BARNA
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både utdanning og helse, mat og vann, beskyttelse 
og tak over hodet. Da covid-19 slo inn, visste våre 
kollegaer og samarbeidspartnere i Syria akkurat 
hva de skulle gjøre. De hadde allerede på plass et 
system for fjernundervisning, kunne bruke enkel 
teknologi og hadde utarbeidet et pensum. Barna 
har ikke fått fullverdig undervisning, men de har 
fått endel. Når det har vært mulig å samle dem, har 
vi gjort det. Når de har trengt utstyr, har de fått det, 
forteller Bukåsen. Hun fortsetter: 

– De aller mest sårbare barna, for eksempel de 
foreldreløse som bor i Al Hol- og Roj-leirene, har 
vi fulgt opp tett. Ved å gå fra telt til telt har vi klart å 
hjelpe barna i disse beryktede leirene – ikke minst 
takket være den store giverviljen i Norge. 

NÆRMER SEG ET BRISTEPUNKT
Under covid-19-pandemien har forholdene blitt 
enda vanskeligere. Det har vært umulig å opprett-
holde fysisk skole på grunn av faren for smitte. 
Barna har blitt sittende hjemme dagen lang under 
presenninger eller i skrøpelige telt. 

– En sånn situasjon skaper frustrasjon, engstel-
se   og sinne. Barn blir sårbare når familier – kanskje 
også fremmede - må leve så tett sammen at det 
knapt er pusterom. Tilværelsen blir utrolig tøff, og 
barna blir mer utsatt for vold og overgrep, forteller 
Bukåsen. 

Redd Barna ga i mars i år ut en rapport i forbin-
delse med 10-årsmarkeringen for starten på krigen 
i Syria. Rapporten viser at barnas psykiske helse 
nærmer seg et bristepunkt. Det har vært en økning 
i både selvskading og selvmord blant barn og unge, 
noe som ikke er vanlig i denne kulturen.

– Krigen i Syria har vart i over ti år, og er ikke len-
ger like synlig i mediebildet. Men både voksne og 
barn mister livet i krigshandlinger daglig. To barn 
og en lærer ble nylig drept på vei til skolen av en 
bombe, og det ble knapt nok registrert i nyhetsbil-
det i Norge. Konflikten har vart så lenge og det er en 
likegyldighet der ute i verdenssamfunnet. Syris-
ke barn Redd Barna har snakket med er aller mest 
redd for å bli glemt. 

HELE LIVET PÅ FLUKT
– Hvordan er Redd Barnas beredskap nå?

– Den er høy! Behovene er store, for det er mange 
barn på flukt. Samtidig er viljen til å ta imot flyknin-
ger mer og mer begrenset i mange land. Det fører 
til at mange barn lever hele sitt liv på flukt. Dette 
fører til brudd på brudd på barns universelle rettig-
heter. Redd Barna prioriterer høyt å løfte rettighe-
tene til barn på flukt i internasjonale fora. Vi jobber 
blant annet med å dokumentere hvem de er, hvor 
mange de er og hvilke behov de har. Vi setter søke-
lys på behovene til ekstremt sårbare barn. Mange 
lever under helt forferdelige forhold, sier Bukåsen. 
Hun mener også at vi har et ansvar her hjemme:

– Vis hjertevarme overfor dem som har kommet 
til Norge. Flyktninger som prøver å stable på beina 
et nytt liv i Norge trenger også vår støtte og hjelp, 
men på et annet plan.

– Varm et barn, ikke bare fysisk, er utfordringen 
fra Bukåsen. – Varm et barns hjerte også. Gi barn et 
håp, en trygghet og en tro på framtiden. Fortell dem 
at verden ikke har glemt dem! 

– Det var veldig kaldt 
i går natt. Jeg sov med 

yttertøyet og lua på, 
forteller Ayman (6). De 

fleste som har flyktet er 
kvinner og barn – mange 

har bare fått med seg 
klærne de sto og gikk i. 
FOTO: REDD BARNA

«Varm et barn, ikke bare fysisk.  
Varm et barns hjerte også. Gi barn et håp, 

en trygghet og en tro på framtiden. 
Fortell dem at verden ikke har glemt dem!»

LINDA BUKÅSEN,  REDD BARNA
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DETTE GJØR 
REDD BARNA
Redd Barna samarbeider 
tett med ledelsen i mange 
ulike leirer. Vi sørger for 
at barn som fryser får 
vinterklær og gode sko. 
Vi sørger for at telt og 
andre husly får ovner, 
tepper og madrasser. 
I akutte situasjoner 
gir vi telt. Vi er også til 
stede i mange land med 
prosjekter for å gi barn 
på flukt utdanning og 
beskyttelse, blant annet i 
Syria, Tyrkia og Libanon. 
Redd Barna følger 
med på flyktning- og 
migrantstrømmene 
gjennom Midtøsten, 
Balkan og Nord-Afrika. 
Vi kartlegger hvor 
barna kommer fra, 
hvilke beskyttelsesbehov 
de har og jobber for 
å påvirke nasjonale 
myndigheter i forhold til 
hvordan flyktningbarnas 
rettigheter blir ivaretatt 
når de er på flukt. Dette 
gjør vi blant annet i 
Serbia, Tunisia og Egypt. 

Ashraf (12) har bygd en 
snømann for å muntre 
seg opp. Ellers er det lite 
å gjøre for barna i leiren. 
For å holde varmen, sam-
ler flyktningene sammen 
alt de kan finne som kan 
brennes.
FOTO: REDD BARNA
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PLASTSKO I GJØRMA
Lara bor i en flyktningleir i Idlib i Nordvest-
Syria. Hun har seks søstre og to brødre. For 
tre år siden ble Laras familie tvunget til å forlate 
hjemmet sitt i landsbyen Maarat-al-Numan i Idlib 
på grunn av krigshandlinger, bombardement og 
vold. Familien har flyttet flere ganger for å komme 
lenger unna krigen. Nå bor de igjen nær landsbyen 
sin i håp om at de snart kan flytte hjem. Men 
siden kampene ikke tar slutt, er flyktningleiren det 
sikreste tilfluktstedet. 

I leiren bor familien i et telt som ikke gir dem 
god beskyttelse mot kulden. Lara fryser, særlig på 
føttene. Selv om det er både slaps og gjørme, har 
hun ikke annet enn tynne plastsko på beina. En 
stund ville hun ikke gå på skolen, men nå har hun 
begynt på et av Redd Barnas læresentre i leiren. 
Foreldrene er glade for det. De var bekymret for 
datteren sin.

Lara finner fram skolebøkene sine. Når hun gjør 
lekser i familiens telt, må hun sitte med yttertøyet 
på.  

– Krigen tvang oss til å forlate hjemmet vårt. 
Jeg tok med meg teddybjørnen min, det var det 
eneste jeg kunne ta med. Jeg er redd her i leiren, 
for det er mange villhunder her. Ønsket mitt for 
Syrias barn er at krigen slutter. Jeg håper vi kan få 
hjelp til å komme hjem en gang, sier Lara. 

VINTERKULDEN TAR BARNELIV

Laras liv i den ufor-
melle flyktningleiren 

er preget av mat-
mangel, kulde og 

frykt. Timene på Redd 
Barnas læresenter 

er et stort lyspunkt 
i hverdagen hennes. 
Her vasker hun opp 

sammen med moren.
FOTO: HURRAS 

NETWORK/
REDD BARNA

«Krigen tvang oss 
til å forlate hjemmet vårt. 

Jeg tok med meg teddybjørnen 
min, det var det eneste jeg 

kunne ta med.»
LARA
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REDD BARNA

SLIK BLIR DU 
MED PÅ DUGNADEN

Vipps et valgfritt beløp til 2230

Send SMS med kodeord VARME 
til 2230 (200,-)

 
Kontonr: 8200 01 03000

Gi en gave til et barn
som trenger det!

VARME PLEDD OG KLÆR:
 

kr. 500,-

MEDISINER: 140,-

ENERGI-MATPAKKER: 240,-

VARME VINTERSKO: 350,- 
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6.00 Hanene galer, og vekkerklokken min ringer. 
Det er lørdag morgen, den siste dagen i et seks-
dagers kurs for lærere om psykologisk førstehjelp. 
Den lokale organisasjonen PRODEV og jeg skal 

gjennomføre dagens trening i det mest avsidesliggende distriktet i 
Haiti der Redd Barna har utdanningsprogrammer, så vi må starte 
tidlig for å komme fram tidsnok. 

Det er vanskelig å forstå det enorme omfanget av skadene av 
et jordskjelv før du har sett det med egne øyne. Det er kun én vei 
som forbinder de to områdene der Redd Barna jobber. Før jord-
skjelvet var det en jevn motorvei. Nå er det gigantiske sprekker 
i veidekket. Et sted har skred dekket motorveien fullstendig og 
blokkert et kjørefelt med svære steinblokker. Litt av en jobb for 
sjåføren å navigere mellom sprekker og store steiner!

8.15 Fra hovedveien svinger vi inn på en mindre grusvei. Jeg set-
ter på musikk og ser Haitis vakre natur strømme forbi. Før jord-
skjelvet var fjellene frodige og grønne. Nå har fjellet tykke striper, 
som grå arr, på grunn av alle rasene. Mens vi snirkler oss rundt 
på smale veier i fjellene, passerer vi provisoriske telt i veikanten 
der familier nå bor. Noen har mistet hjemmene sine, mens andre 
er for redde til å sove i skadde bygninger. Det er enorme hauger 
med stein der et hjem, en butikk eller en kirke tidligere stod. Nå 
og da ser jeg et lite trekors foran en steinrøys.

9:25 Skolen vi besøker har heldigvis klart seg gjennom jordskjel-
vet. Bare 15 minutter nedover veien ble en annen skole som Redd 
Barna støtter fullstendig ødelagt. Rektoren ved den ødelagte 
skolen var en av de første jeg møtte da jeg kom til Haiti. Jeg hus-
ker fortvilelsen hans: «Hva skal jeg gjøre? Skolen starter om en 
måned!» Nå blir denne rektoren og lærerne hans med på vår psy-
kologiske førstehjelpsopplæring. Mange lærere har gått over to 
timer gjennom fjellet for å delta.

10.30 Målet i dag er å skape et morsomt og trygt miljø der lærere 

og rektorer kan øve på ferdighetene de lærte dagen før. Psykolo-
gisk førstehjelp (PFA) er en øvelse i empati. Vi lærer å gjenkjenne 
barn som viser tegn på stress, traumer eller har andre behov for 
beskyttelse; å kommunisere med barna respektfullt og rolig; å 
møte dem med umiddelbar hjelp eller henvise dem til spesialist-
tjenester om nødvendig. Vi har designet et spill, PFA Superstars, 
der deltakerne blir delt inn i lag, gitt et scenario, og deretter vur-
dert ut fra hvordan de bruker prinsippene for psykologisk første-
hjelp. I hvert lærerteam er det et skjult dramatalent eller to. Vi ler 
og lærer når hver gruppe tar sin tørn på scenen.

13.00 Omtrent halvparten av lærerne som vi jobber med har 
mistet hjemmene sine i jordskjelvet, så vi ber dem dele sine erfa-
ringer. Én etter én står lærerne opp for å fortelle historiene sine. 
Jeg beundrer haitieres unike evne til å bringe humor og håp inn i 
historier om ødeleggelse og død! Noen lærere ble tatt av rase-
ne; andre hjalp til med å grave fram likene til naboer; atter andre 
ble skadet selv eller familiemedlemmene ble skadet. Vi humrer 
når vi hører hvordan de i panikken som oppstod tok med seg helt 
unyttige ting, eller viser hvordan de fløt av gårde på en trestamme 
for å unngå å bli levende begravet i raset. Flere lærere sier at opp-
læringen de nå har fått i psykologisk førstehjelp har hjulpet dem, 
og at de nå føler seg klare til å gå tilbake til undervisningen. Det 
varmer mitt hjerte!

14.45 Vi avslutter treningsevalueringene raskt slik at vi er sikre 
at vi kommer oss tilbake til Port au Prince i skumringen. Jeg er 
veldig glad for at vi har fått gi 92 lærere og rektorer viktig trening 
denne uken før skolene åpner igjen. Mens de grønngrå fjellene, det 
turkise havet og jordskjelvruinene passerer forbi, setter jeg på mu-
sikken igjen og driver mellom søvn og planlegging av neste ukes 
aktiviteter for å få barn trygt og raskt tilbake til læring. Det er godt 
å vite at Redd Barna-teamet jobber døgnet rundt, både for å styr-
ke barn og lærere psykososialt, og for å bygge opp igjen ødelagte 
skoler!

Elyse Leonard

Det dødelige jordskjelvet i Haiti 14. august 2021 ødela 
blant annet mange skoler. Elyse Leonard, spesialist på 
utdanning i krig og katastrofer, kom til landet to uker 
senere. Her forteller hun fra en dag i felt.

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.  Elyse 
Leonard er seniorrådgiver for utdanning i krig og 
katastrofer i Redd Barna. 

NOE Å SKRIVE HJEM OM

OM HÅP OG HUMOR 
ETTER JORDSKJELVET 

En kjempestein falt ned på veien under 

jordskjelvet og blokkert ett av kjørefeltene.

Lærere og rektorer øver gjennom rollespill på å 

gi psykologisk førstehjelp til elever.
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To Redd Barna-ansatte 
besøker en av de mange sko-
lene som ble ødelagt under 
jordskjelvet i august. Redd 
Barna bygger nå opp igjen 
flere skoler.  
FOTO: ELYSE LEONARD
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@reddbarna 
@reddbarna_foto

www.facebook.com/
reddbarna

HER ER VI:

www.twitter.com/
reddbarna

redd_barna www.reddbarna.no

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

PÅ NETT MED REDD BARNA

INSTAGRAM

FACEBOOK

TWITTER

Redd Barna 
// Menneske- 
rettighetsekspert 
Kirsten Sandberg 
får årets Redd 
Barnas Barne- 
rettighetspris for 
sitt mangeårige 
arbeid med å 
styrke barns 
rettigheter 
i Norge og 
internasjonalt.

Redd Barna // 
Gode nyheter! Det ar kommet 
en vaksine mot malaria for barn, 
og World Health Organization 
(WHO) anbefaler storstilt 
vaksinering. Årlig dør 250 000 barn 
av malaria, så denne vaksinen vil 
kunne redde tusenvis av barn! 

reddbarna // 
Denne uken er det 

samisk språk-
uke. Lær deg å 
si «God dag» 

på tre samiske 
språk!  #samisk 

#samiskspråkuke 
#samiskkultur 

#barndombetyralt 

reddbarna // Føler 
du deg ensom eller 
har mørke tanker 
er det alltid noen 
du kan snakke med. 
#verdensmentalhelsedag 
#reddbarna 
#barndombetyralt

Redd Barna // 
I dag er det 20 
år siden terror- 
handlingene i 
New York. Det 
kan være både 
skummelt og 
forvirrende 
for barn å 
forholde 
seg til slike 
nyheter, om 
det er på TV 
eller internett.

Redd Barna @ReddBarna
Svikter politikerne i klimakampen, 
svikter de barna. Det er deres framtid 
som er i spill. Klimagassutslippene har 
mye større konsekvenser for barn 
som nå vokser opp, sammenlignet med 
tidligere generasjoner.  #COP26

Redd Barna @ReddBarna
Det er behov for en aktiv politikk som 
sikrer bedre digital inkludering blant 
barn og ungdom. Dette kommer fram i 
ny rapport av Capgemini Invent. Barns 
rettigeter må styrkes i et stadig med 
digitalisert samfunn.
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Hva har covid-19 gjort 
for arbeidet ditt ute i 
felt?
Jeg har arbeidet både 
i Malawi og i Sudan 
med å sette opp og 
organisere behandlings- 
og isolasjonssentre for 
ofre for pandemien. Min 
jobb har vært å sikre at 
det var trygge forhold på 
sentrene når det gjelder 
vann og hygiene. Jeg har 
også kurset helsepersonell 
i hvordan de selv kan 
unngå å bli smittet. Én av 
de største utfordringene 
vi ofte står overfor, er 
mangel på utstyr. Når vi 
får inn utstyr, bedrer ofte 
arbeidsforholdene seg fort.

Hva er EHU?
EHU er Redd Barnas 
internasjonale helseteam 
som rykker ut ved akutte 
humanitære kriser. Vi 
har flere team av topp 
kvalifiserte leger og 
sykepleiere som er i 
beredskap, og henter 
utstyr fra et globalt 
nettverk av kriselagre. 
Målet er å nå fram til barn 
som er skadet eller har 
en alvorlig sykdom med 
behandling og hjelp så 
raskt som mulig. Det er de 
første minuttene, timene 
og dagene som teller 
mest. Vi kan være på plass 
72 timer etter at en orkan 
har rasert et land eller en 
væpnet konflikt har brutt 
ut, nesten hvor som helst 
i verden.

1 2 3 4 5

REDD BARNAS 
ILDSJEL
Hvem: 

Thomas Odari

Hvor: 

Mosambik

Hvorfor: 

Jobber i felt med Redd Barnas 
internasjonale helseteam.

Hva gjør du i EHU?
Jeg leder arbeidet med 
vann, sanitær og hygiene 
i mitt team. Min rolle er 
å styrke det medisinske 
personellets arbeid i en 
krise eller katastrofe. 
Dette inkluderer å sikre at 
det finnes rent vann når vi 
oppretter en klinikk eller 
lignende, at de sanitære 
forholdene er så gode 
som mulig og at hygienen 
holder den standarden 
som vi ønsker. Forholdene 
skal være tilfredsstillende 
både for staben og for 
pasientene.  

Hvordan har covid-19 
forandret måten du 
jobber på?
Pandemien har gjort at 
jeg har måttet utvide 
arbeidsområdet mitt. Å 
få kontroll på smitte og 
sykdom krever mer enn 
bare utstyr – det krever 
en annen måte å tenke og 
handle på. For eksempel 
har det vært frustrerende 
å se utdannet, lokalt 
helsepersonell som ikke 
følger smittevernregler. 
Dette har fått meg til å 
legge inn et ekstra gir 
og begynne å arbeide 
side-ved-side med leger 
og sykepleiere for å hjelpe 
dem til å holde bedre 
hygiene. 

Du er engasjert i 
jobben din?
Ja! Jeg vokste opp på 
landsbygda i Kenya, 
der grunnleggende og 
livsviktige helse- og 
skoletilbud kun var for de 
rike og privilegerte. Mange 
barn døde fordi de ikke 
fikk medisinsk hjelp. Dette 
inspirerte meg til å gjøre 
en forskjell, og ambisjonen 
min som voksen har vært 
å være med på å redde liv 
og å minske fattigdom. Å 
arbeide for Redd Barnas 
helseteam er en del av 
denne ambisjonen, særlig 
fordi vi arbeider for barn 
som ofte er sårbare og 
ikke har en stemme. Jeg 
ønsker å få disse barna til 
å smile og gi dem håp!

TEKST OG FOTO:  

REDD BARNA

JEG VIL GI 
SÅRBARE BARN

NYTT HÅP
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KLIMAKRISEN
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Vesle Brage er født inn i klimakrisen.  
– Det er utrolig trist å tenke på hva han og andre barn 
kommer til å møte av klimaendringer, sier mormor 
 Birgitte Lange. Hun legger til:  – Men det er fremdeles 
mulig å bremse den negative utviklingen.  Vi har kunnskap-
en, og med det muligheten til å gjøre noe hvis vi virkelig vil!

REDD BARNAS KRAV 
TIL MYNDIGHETENE

 ■ Den globale oppvarmingen må 
reduseres til 1,5 grader, dette 
inkluderer utfasing av fossilt 
brennstoff.

 ■ Den økonomiske støtten for å 
hjelpe barn og deres lokalsam-
funn til å tilpasse seg klimakris-
en må økes.

 ■ Barns stemmer, krav og ret-
tigheter må settes i sentrum 
for klimaforpliktelsene.

 ■ Det må investeres i sikkerhets-
nett for barn og familier som 
er truet av klimakrisen.

DETTE MENER BARNA
En referansegruppe med 12 barn 
fra forskjellige deler av verden 
har vært sentrale i arbeidet 
med rapporten gjennom å dele 
sine opplevelser og krav til 
myndighetene. Norske Emanuel 
(14) er én av dem.
– Uansett hvilken regjering vi 
har, vil de ha et stort ansvar. 
De har framtiden til kommende 
generasjoner på sine skuldre. 
De har ansvar for å få på 
plass en klimapolitikk som 
faktisk gir effekt og ikke bare 
kutter stusselige 3,9 prosent 
av klimautslippene våre. 
Dette blir et avgjørende tiår i 
klimapolitikken. Hva vi gjør nå vil 
definere hvordan framtiden vår 
blir, sier Emanuel om rapporten.
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Da syklonen Yaas nådde kysten 
av Bengalbukta i mai i år, ble 
over 40 000 familier rammet. 
Vannmassene feide inn i lands-
byer og ødela hus og avlinger. 
FOTO: REDD BARNA
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– De siste fem 
årene har vi 

ikke hatt normale avlinger.  Vi kan 
ikke lenger brødfø familien vår, 
forteller Agness Chinguro (26). 
I sørlige del av Malawi rammer 
klimaendringene bøndene hardt. 
Det har alltid vært perioder med 
tørke, men nå kommer de oftere 
og oftere. Så kommer styrtregn. 
Agness viser fram maisplanter som 
ser grønne ut. Men maiskolben, 
som skulle vært moden, er tørr og 
død. Den unge bonden er bekymret 
for barneflokken sin. Nå har de 
ikke noe å spise. 

AVLINGER
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INNHØSTINGER
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Den nye klimarapporten som er utarbeidet for 
Redd Barna har fått tittelen Born into the climate cri-
ses, why we must act now to secure childrens rights, og 
bygger blant annet på data som nylig ble publisert i 
det anerkjente vitenskapstidsskriftet Science.

Redd Barna-rapporten slår fast at barna som er 
ett år i dag vil bli utsatt for hetebølger syv ganger 
oftere enn sine besteforeldre. Advarselen er klar: 
Dagens unge har langt mer ødeleggende ekstrem-
vær i vente om ikke utslippene går ned. 

Barn som er født i 2020 vil bli rammet av mer 
enn dobbelt så mye tørke og flom sammenlignet 
med dem som ble født i 1960. I tillegg vil dagens 
oppvoksende generasjon i snitt oppleve dobbelt 
så mange skogbranner som sine besteforeldres 
generasjon, som følge av klimaendringer og mer 
ekstremvær. 

SKREMMENDE FUNN
Beregningene som legges fram i rapporten for-
utsetter at den globale oppvarmingen fører til en 
temperaturøkning på mellom 2,6 og 3,1 grader. Mye 
tyder på at det kan bli tilfellet dersom verdens land 
ikke kutter mer i sine klimagassutslipp enn det de 
har forpliktet seg til i Paris-avtalen. For kort tid si-

den advarte FNs generalsekretær om at verden er 
på vei mot 2,7 graders oppvarming om utslippene 
ikke går ned. 

– Beregningene i rapporten er de første i sitt slag. 
Nå ser vi faktisk hva slags verden barn som vokser 
opp i dag vil arve om vi ikke endrer kurs. Funnene 
er skremmende, sier generalsekretær i Redd Barna, 
Birgitte Lange. 

FATTIGE BLIR HARDEST RAMMET 
Stadig mer ekstremvær vil ha en voldsomt øde-
leggende innvirkning på barns liv og tilværelse. 
Barn i lav- og mellominntektsland har de dystres-
te framtidsutsiktene, ifølge Redd Barnas rapport. 
Beregningene viser at nyfødte barn i Midtøsten og 
Nord-Afrika står i fare for å oppleve rundt fire og en 
halv ganger så stor svikt i avlingene i løpet av livet 
enn det besteforeldrene deres har gjort. Redd Bar-
nas generalsekretær mener en slik utvikling vil få 
dramatiske konsekvenser. 

– Økt mangel på mat og rent vann vil trolig gjøre 
millioner av barn ekstremt sårbare for dødelige 
sykdommer og underernæring. Mer ødeleggende 
ekstremvær vil også bidra til at millioner av barn 
kan havne i langvarig fattigdom, og frata dem til-

DAGENS ETTÅRINGER
BLIR HARDT RAMMET

– Vi må ta noen viktige valg framover, slik at mitt eget 
barnebarn og alle andre barn får en god framtid, sier 
Redd Barnas  generalsekretær, Birgitte Lange.
TEKST: BRAGE BERGLUND

Opplevelsen av hetebølger for barn født i 2020 sammenlignet med de født i 1960.

Født i 1960 

Født i 2020 Norge, Europa og Sentral-Asia

Den demokratiske republikken Kongo

Eritrea

Tajikistan

Afghanistan

Født i 2020 ×9.0

×4.8

Født i 2020 ×11.6

Født i 2020

Født i 2020 

×15.9

×18.0

× 2.8 

 Globalt sett vil barn 
født i 2020 
gjennomsnittlig 
oppleve 2,8 ganger 
flere avlingssvikt 
enn de født i 1960.

Født 
i 1960 

Født 
i 2020 

× 2.8 
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gang på utdanning og helsehjelp. Klimakrisen er 
derfor en alvorlig barnerettighetskrise, særlig for 
barn i fattige land, sier Lange. 

OPPFORDRER TIL OLJESTANS 
Til tross for de nedslående prognosene er det 
fremdeles mulig å snu den negative utviklingen, 
ifølge Redd Barna. Forskernes beregninger viser 
at ekstreme værfenomener kan reduseres kraftig 
dersom den globale oppvarmingen begrenses til 1,5 
grader, i tråd med målet i Paris-avtalen. 

– Dataene viser at det fortsatt er mulig å begrense 
klimakrisen, men da må verdens ledere ta umiddel-
bare grep for å endre kursen. Den påtroppende re-
gjeringen må sette målet om å begrense den globale 
oppvarmingen til 1,5 grader som førende for all norsk 
politikk. Dette innebærer også at norske myndig-
heter må utarbeide en plan for å trappe ned og av-

slutte olje- og gassvirksomheten samtidig som at sta-
ten bidrar til en rettferdig omstilling, sier Lange. 

– Vi håper den nye regjeringen vil styrke klima-
finansieringen betraktelig, og bidra til at særlig små 
lokalsamfunn og fattige land blir bedre rustet til å 
tilpasse seg og forebygge ødeleggelser som følge av 
klimaendringer, sier Lange og legger avslutnings-
vis til:  

– Svikter politikerne i klimakampen, svikter de 
barna som vokser opp i dag. Det er barnas framtid 
som nå står på spill. 

RESEARCHER: PROF. WIM THEIERY 
INFOGRAFIKK: JOHN MCGILL

DRUKNER I VANN
Sommeren 

2020 ble 
Bangladesh rammet av det verste 

monsun-regnet i manns minne. Det 
kom enorme mengder regn på 

kort tid, noe som førte til flom og 
oversvømmelser i de lavtliggende 

delene av landet. 
To millioner barn ble på ulike 

måter rammet av regnet og 
flommen. Verst gikk det ut over 

flyktningleiren Cox’ Bazar. Her har 
rohingaer på flukt fra Myanmar 

fått midlertidig husly – de fleste i 
elendige hytter. Flommen raserte 

hyttene til hundrevis av familier, som 
mistet alt som de eide. 

FLOM

 Globalt sett vil barn 
født i 2020 stå 
overfor 2,8 ganger 
flere elveflommer 
i gjennomsnitt enn 
de som ble født i 
1960.

Født 
i 1960 

Født 
i 2020 

× 2.8 
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Tallene i grafene er beregnet ut fra Paris-avtalen, som 
forteller hvilke planer hvert enkelt land har for hvordan 

de skal kutte i klimagassutslipp. Alle verdens land har 
sluttet seg til Paris-avtalen, som fornyes hvert femte år.
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 I gjennomsnitt vil barn 
født i 2020 stå overfor 
dobbelt så mange 
skogbranner som en 
person født i 1960.

Født 
i 1960 

Født 
i 2020 

FLAMMENE 
SLUKER ALT

Raelynn og familien 
hennes ble hardt 

rammet av skogbrannene som raste i 
California i USA i 2020. Disse brannene er 
de verste i Californias historie. Mange 
mistet hjemmene sine, flere døde og store 
naturområder ble totalt ødelagt.
Raelynn holder fast teddybjørnen hun har 
fått etter at familiens hjem ble ødelagt. 
Redd Barna delte ut leker og læremateriell, 
ansiktsmasker og klær til rammede familier. 

HETEN LEGGER 
LANDSKAP ØDE 

Elim og Akeru har 
to barn og venter 

snart sitt tredje. Tidligere levde de 
godt av en stor flokk dyr som bestod 
av kameler, esler, kyr og mange geiter. 
Fra rundt 2010 kom stadig hyppigere 
perioder med voldsomme hetebølger 
i Kenya. Husdyrflokken til Elim og 
Akeru svant hen, og nå har de bare 
noen få dyr tilbake. De leter desperat 
etter vann til dyra, men det blir stadig 
vanskeligere å finne. Hele familien er 
nå underernært. Det er ikke uvanlig at 
det går to dager mellom hver dag de 
kan sette mat på bordet. 

HETEBØLGERSahra (8) bor sammen 
med moren og søsken i en 

liten landsby i Puntland, Somalia. Hele 
familien ble tvunget bort fra gården 
i 2017 da de fleste husdyra døde i en 
voldsom tørkeperiode. Uten husdyra 
strever familien med å livnære seg. 
Lillebror Ahmed (2) gråter seg gjennom 
nettene fordi han er sulten. Moren 
prøver å gi ham brystmelk, men har ikke 
nok fordi hun selv ikke har nok å spise. 
Redd Barna leverer rent vann til flere av 
landsbyene og familiene i denne delen 
av Somalia som er hardest rammet av 
tørke. 

TØRKE
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 Det er forventet at barn født i 
2020 vil oppleve 
gjennomsnittlig 6,8 ganger 
så mange hetebølger i livet 
enn en person født i 1960.
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 Barn født i 2020 vil i 
gjennomsnitt oppleve 
2,6 ganger mer 
tørke enn mennesker 
født i 1960.

Født 
i 1960 

Født 
i 2020 

× 2.6 
REGNMANGEL TAR 

LIVSGRUNNLAGET
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UTDANNING 
KAN BRYTE SAMMEN

Statlige systemer for utdanning er på randen av 
kollaps i 48 av verdens land. Klimaendringer, lav 

vaksinedekning mot covid-19, angrep på skoler og mennesker som 
fordrives i høyt tempo er drivende faktorer. Redd Barna kommer derfor 
med en kraftig advarsel om mulig kollaps i utdanningssystemene i en 
fjerdedel av verdens land.
Rapporten Build Forward Better, som du finner på www.reddbarna.
no, viser at det er ekstremt høy risiko for at utdanningssystemene i 
DR Kongo, Nigeria, Somalia, Afghanistan, Sør-Sudan, Sudan, Mali og 
Libya vil kollapse. Land som Syria og Jemen følger hakk i hel, men her 
defineres risikoen som høy, og ikke ekstrem. 
Allerede før pandemien fikk ikke 258 millioner barn i verden gå på 
skole. Ytterligere 10–16 millioner barn står i fare for å aldri komme 
tilbake på skolebenken etter pandemien.

RAPPORT

SKOLE

FATTIGDOMMEN VOKSER I EUROPA
Redd Barna advarer om at flere millioner barn 
nå lever i fattigdom i Europa.  Analyser av 14 

europeiske land viser at situasjonen er alvorlig. Før covid-19 slo inn 
risikerte hvert fjerde barn i Europa å vokse opp i fattigdom, men 
nå har tallet økt betydelig, viser Redd Barnas rapport. Det er kun i 
Danmark, Sverige og Litauen at fattigdom blant barn ikke har økt.
Anita Bay, leder av Redd Barnas arbeid i Europa, er bekymret for 
utviklingen.
– Det er sjokkerende å se. Fattigdommen øker, selv om EU har 
lovet å investere i de yngste, sier hun.
EU har lovet å hjelpe 5 millioner barn ut av fattigdom, noe de vil 
bruke 850 milliarder kroner på. Målet skal nås innen 2030. Men 
Redd Barna frykter at det ikke vil være nok. 
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FORTELLER FAMILIENS HISTORIE
– Jeg tegner ansiktsmasker slik at barn ikke skal være 
redde for å bruke dem.

Det forteller Omar, en 13 år gammel gutt, som har måttet flykte 
sammen med familien til en flyktningleir nord for Idlib i Syria. 
Omar elsker å tegne og male, og ønsker å bli bildekunstner når 
han blir voksen. I leiren bruker den talentfulle gutten mye tid på å 
tegne bilder på flyktningenes telt – bilder som viser glade, smilende 
mennesker med munnbind. Selv er han veldig forsiktig og gjør alt han 
kan for å unngå å bli smittet. 
Covid-19-pandemien er ikke det eneste han tegner og maler. Han 
bruker også lerretet til å fortelle om familiens flukt, og om hvordan det 
er å leve i en flyktningleir.
Omar har allerede hatt flere uformelle utstillinger. Med hjelp fra en 
lokal organisasjon som er støttet av Redd Barna har han fått tilgang 
til et sted der han kan utfolde seg kunstnerisk. Han lager farger selv av 
kalk og bruker både papir og kasserte teltduker som lerret. 

SYRIA

HER GÅR 
PENGENE
Lurer du på om pengene 
du gir til Redd Barna 
kommer fram? Ja, det 
kan vi trygt slå fast at 
de gjør. 92,1 prosent av 
våre innsamlede midler 
(deriblant gaven fra 
deg) går til Redd Barnas 
arbeid for de barna 
som trenger det mest. 
Kun 7,9 prosent går til 
administrasjon og til å 
skaffe nye inntekter. F
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SULTKATASTROFE TRUER
AFGHANISTANS BARN

Mer enn fem millioner 
afghanske barn er på randen 

av sult på grunn av den verste matmangelen i 
landet i moderne tid. Nylig ble en foreldreløs 
søskenflokk på åtte barn under 10 år funnet 
døde i Kabul – de hadde sultet i hjel.
Afghanistan opplever i høst «en perfekt storm» 
av tørke, konflikt og økonomisk kollaps. Mange 
familier har ingen ting å leve av, noe som presser 
dem til å selge det vesle de har for å kjøpe mat. 
Barn blir sendt ut på gaten for å tigge eller jobbe 
for småpenger. Noen familier har til og med vært 
tvunget til å selge døtrene sine som barnebruder. 
Etter at Taliban tok over makten i Afghanistan 
i august, har ni av ti helseklinikker blitt stengt. 
Dette utgjør også en stor trussel mot barns liv 
og helse. Redd Barna har nå kommet i gang igjen 
med livreddende helsetilbud i flere provinser, 
og har allerede nådd 1,340 barn og mødre. Vi 
er også i gang med mobile helseklinikker, der vi 
tilbyr helsehjelp til mødre og barn. 

AFGHANISTAN
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PÅ LIKE VILKÅR

REDD BARNA-
PROSJEKTET 
PÅ LIKE VILKÅR
På like vilkår er en del av Redd 
Barnas satsing på inkludering 
og gode levekår for alle barn. 
Pilotprosjektet på Bjørndal i 
Oslo skal utforske hvordan 
Redd Barna kan engasjere seg 
lokalt for å innfri dette.

På like vilkår bygger på 
erfaringer fra svenske Rädda 
Barnen, og tar sikte på å skape 
varige, strukturelle endringer 
for barn og unge i nabolagene 
de bor i. Det overordnede målet 
er å styrke oppvekstmiljøet ved 
at barn og unge får ivaretatt 
sine rettigheter og får mulighet 
til å delta på egne premisser, 
uavhengig av sin sosiale 
bakgrunn. Fire aktiviteter 
står sentralt: ungdomsforum, 
partnerskap, kunnskapsutvikling 
og påvirkningsarbeid. 

Ungdomsforumet er kjernen 
i På like vilkår, som de andre 
aktivitetene utgår fra. Et 
ungdomsforum er en møteplass 
hvor ungdommer får medvirke, 
og der deres engasjement 
er utgangspunkt for alt som 
gjøres. En viktig grunnstein er 
sosiale aktiviteter for å skape 
tillit, tilhørighet og trygge rom, 
samt at ungdommene kan ta 
opp temaer som engasjerer 
og diskutere utfordringer og 
muligheter. Slik skal forumet 
fungere som en plattform 
der ungdommene kan 
organisere seg og drive lokalt 
endringsarbeid. 

20-åringene Selin Ekmekci og Rozerin Fredriksen Herki er begge oppvokst på Bjørndal. Nå ønsker de å gi 
noe tilbake til yngre ungdommer og arrangerer jentekvelder med tittelen «Sister Power».
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I mange år har barn og unge på Bjørndal i Oslo 
følt seg glemt av storsamfunnet. Nå får de endelig 
møtestedet de har savnet.
TEKST: BJØRNHILD FJELD
FOTO: TORE FJELD

Redd Barna-magasinet møter seks unge 
Bjørndal-beboere utenfor den nedlagte 
Åsland barnehage, som i skrivende stund 
er under oppussing for å bli til et nytt akti-
vitetshus for unge og eldre i drabantbyen. 
De kan nesten ikke sette ord på hvor etter-
lengtet dette nye møtestedet er. 

– Barn og unge som bor på Bjørndal har 
ingen samlingssteder. Enten må vi gå ute 
og fryse, eller gå hjem til hverandre. Det er 
ingen steder det går an å komme inn for å 
sette seg ned og prate, sier Ikram Hamma-
mi (25). Hun er en av fem unge voksne som 
er ansatt som forumledere i ungdomsforu-
met Ung Bjørndal.

AKTIVITETSHUSET KOMMER!
Ung Bjørndal ble startet i 2020, som en del 
av Redd Barnas pilotprosjekt På like vilkår i 
samarbeid med Bydel Søndre Nordstrand.  
Målet for samarbeidet er å skape et inklu-
derende og godt oppvekstmiljø for barn 
og unge i delbydel Bjørndal, der alle har 
samme muligheter til å delta uavhengig av 
bakgrunn. 

Det ble ganske tidlig klart at det høyeste 

ønsket til barn og unge på Bjørndal var å få 
et eget sted å møtes for å snakke med ven-
ner, ha tilgang til trygge voksenpersoner 
og ha aktiviteter etter skoletid. 

Planen er at det nye aktivitetshuset 
skal åpne i månedsskiftet november/
desember. Her skal det bli plass til blant 
annet ungdomskafé, spillrom, øvingslo-
kaler for musikk og møtelokaler for lag og 
foreninger. 

– Aktivitetshuset blir for folk fra 0 til 100 
år, sier Marline Merg (22), som også er by-
delsvert. 

HVOR ER EGENTLIG BJØRNDAL?
Hvis du ikke er lokalkjent i Oslos byde-
ler, har du kanskje aldri engang hørt om 
Bjørndal. Stedet kalles ofte en drabantby, 
men bebyggelsen minner mer om en norsk 
bygd uten et definert sentrum. Litt bort-
gjemt på vestsiden av E6 lever cirka 9000 
beboere livene sine blant rolige boligom-
råder, et par dagligvarebutikker og tre sko-
ler omkranset av blandingsskog. Bjørn-
dal er ikke stedet du reiser til for å dra på 
shopping eller oppleve kulturtilbud, men 

s

- ENDELIG HØRER 
NOEN PÅ OSS 
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kanskje du har kjørt en sønn eller datter på 
fotballkamp i idrettsparken. 

– Det er akkurat det som er problemet; 
du må ut av Bjørndal uansett hva du skal 
gjøre. Det er nesten ingen ting som skjer 
her, sier en annen bydelsvert, Ali Asad 
(24).

I alle år har barn og unge på Bjørndal følt 
på et utenforskap, både til resten av Oslo 
og til storsamfunnet. Joda, det er både 
idrettslag, korps og en teatergruppe her. 
Men når det ikke er øving eller trening, 
er det lite å finne på for de mange barn 
og unge som bor her. Det er ingen kino, 
ungdomsklubb eller kafeer der ungdom 
kan samles. Tidligere var samlingsstedet 
en kebabsjappe der det gikk an å sitte ned, 

men nå er det lokalet omgjort til apotek. 
– Det er vanskelig å bli en del av stor-

samfunnet, når det ikke er noe sted å mø-
tes. Barn og unge trenger gode rollemodel-
ler, men da må de ha et sted hvor de kan 
treffe disse. Hvis ikke er det stor fare for 
at de blir med i miljøer som ikke er så bra, 
mener Marline.

– Vi roper ikke høyt nok, og har blitt 
nedprioritert i alle år. Det er nesten så en 
skulle ønske at det skjedde noe dramatisk, 
så folk oppdaget oss, sier Ali. 

Han mener at når det skjer kriminalitet 
og voldsepisoder i levekårsutsatte bydeler, 
så er dette en konsekvens av manglende 
tilbud:

– Hvis du ikke har noen tilbud til barn og 

unge er det fare for å komme borti krimi-
nalitet, uansett hvor du bor.

DET BESTE STEDET Å VOKSE OPP!
En skulle kanskje tro at ungdommene på 
Bjørndal ønsket seg vekk, og flyttet ved 
første anledning. Men det skjer ikke. Kraf-
ten i ungdomsmiljøet eksisterer, på tross 
av all motstand og manglende engasje-
ment fra omgivelsene.

– Bjørndal er det beste stedet. Det finnes 
ikke noe bedre sted å vokse opp, mener 
Marline. 

– Det beste med Bjørndal er samholdet. 
Det finner du ikke noe annet sted i byen, 
sier Ali.

I påvente av at aktivitetshuset skal bli 

Den gamle barnehagen skal snart bli til et innholdsrikt 
aktivitetshus med plass til Bjørndal-beboere i alle aldre.

Et fotballspill er allerede på plass i det som skal bli spill-
rommet.

Ali Asad (24) er en av de ansatte bydelsvertene, og er svært engasjert i Ung Bjørndal- prosjektet. Han mener det må satses mer på Bjørndal i fremtiden for å sikre barn og unge gode oppvek-
stvilkår og unngå kriminalitet.

PÅ LIKE VILKÅR
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VIL STYRKE 
BARNS LEVEKÅR 
I NORGE

Også i Norge finnes det barn som ikke 
får dekket sine grunnleggende rettigheter. 
Derfor er det en viktig del av vår strategi 
å jobbe med prosjekter som styrker 
inkludering og levekår i Norge, sier 
Birgitte Lange, 
generalsekretær i 
Redd Barna.

For tre år siden 
vedtok landsmøtet 
i Redd Barna at 
organisasjonen 
skal styrke 
innsatsen for barn 
i Norge.

– Dette skal 
ikke komme 
i stedet for, men i tillegg til vårt 
internasjonale bistandsarbeid, sier Lange.

I Sverige har søsterorganisasjonen 
Rädda Barnen drevet programmet «På 
lika villkor» i over 10 år, med prosjekter 
i utsatte boområder. «På like vilkår» 
er nå videreført til Norge gjennom et 
pilotprosjekt på Bjørndal, i samarbeid 
med Bydel Søndre Nordstrand i Oslo.

– Erfaringene så langt er at prosjektet 
«Ung Bjørndal» er utrolig vellykket. 
Nøkkelen ligger i at ungdommene selv 
har medvirket helt fra starten, og dette 
har skapt eierskap til prosjektet. Alt 
er ungdomsdrevet, sier Redd Barnas 
generalsekretær.

Hun mener organisasjonen har en 
svært viktig oppgave med å kjempe for 
sårbare barn også i vårt eget land.

– Når vi vet at 11,7 prosent av 
norske barn, altså 115.000 barn, lever 
i økonomisk fattigdom, er det klart at 
vi har en viktig oppgave med å ivareta 
deres rettigheter.

Redd Barna ønsker å spisse innsatsen 
mot de gruppene som trenger det mest, 
og ser hele tiden på hvordan de kan 
engasjere seg lokalt.

– Mitt inntrykk er at ungdommene 
gjennom «Ung Bjørndal»-prosjektet har 
vokst som mennesker. De har blitt mer 
bevisst at deres stemme også teller, sier 
hun.

Ali Asad (24) er en av de ansatte bydelsvertene, og er svært engasjert i Ung Bjørndal- prosjektet. Han mener det må satses mer på Bjørndal i fremtiden for å sikre barn og unge gode oppvek-
stvilkår og unngå kriminalitet.

Marline Merg 
(22) gleder seg til dørene til det nye aktivitets huset kan åpnes.

Kjøkkenet og den 
tilhørende kafeen blir 

hjertet i huset.

PÅ LIKE VILKÅR
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innflyttingsklart, har bydelsvertene og andre enga-
sjerte ungdommer sørget for at aktivitetstilbudet 
har blitt vesentlig bedre det siste halvannet året. 

Ung Bjørndal har blant annet arrangert kick-off 
i Bjørnholthallen, workshop om sosialt entrepre-
nørskap, temakvelder og aktivitetstilbud i feriene. 
De har inntil videre fått lov å bruke et lokale i et bo-
rettslag, men gleder seg til å få sitt eget sted. 

– Totalt har 300-400 ungdommer vært enga-
sjert i arrangementene, sier Ikram. 

Bydelsvertene har som forumledere i stor grad 
klart å gjøre seg synlige og mobilisere lokalsam-
funnet. De har promotert Ung Bjørndal i sosiale 

medier og mobilisert frivillige som har satt i gang 
egne prosjekter. 

De to 20-åringene Selin Ekmekci og Rozerin 
Fredriksen Herki har for eksempel satt i gang Sister 
Power og arrangerer jentekvelder med ulike tema-
er. 

– Etter første gang var tilbakemeldingene kun 
positive. Noen synes vi burde ha jentekvelder hver 
uke! Vi synes det er viktig at jenter har en arena der 
de kan komme til orde, sier Selin.

Jentene er imidlertid opptatt av å gjøre en inn-
sats for guttene også, og senere kommer det til å 
bli rene guttekvelder. 

PÅ LIKE VILKÅR

DETTE ER 
BJØRNDAL

 ■ Drabantby i Bydel Søn-
dre Nordstrand, sørøst 
i Oslo kommune. Er en 
av Oslos yngste del-
bydeler. Utbyggingen 
av Bjørndal startet i 
1983-84. Bebyggelsen 
består for det meste av 
rekkehus, eneboliger og 
lavblokker. 

 ■ En stor andel av befolk-
ningen på cirka 9000 
er barn og unge. Det er 
to barneskoler, en ung-
domsskole og en vide-
regående skole her. 
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EN ETTERLENGTET
MØTEPLASS
I mange år har ungdommene på Bjørndal lurt 
på «når skal det satses på oss». Og endelig 
skjer det noe i en av Oslos yngste delbydeler.

– Ungdom på Bjørndal har tidligere 
ikke hatt så mange tilbud. Det er et aktivt 
idrettslag, korps og teater. Fritidsklubben har 
hatt åpent hus for junior en gang i uken og 
var i gang med å bygge opp et tilsvarende 
ungdomstilbud da koronapandemien startet. 
En møteplass der de bare kan «henge» med 
andre ungdommer har vært savnet, forteller 
Nina Tveit, prosjektleder for Ung Bjørndal 
i Bydel Søndre Nordstrand og leder for 
Bjørndal Frivilligsentral.

I månedsskiftet november/desember åpner 
det nye aktivitetshuset som skal holde hus i 
lokalene til en nedlagt barnehage. 

Nina Tveit håper dette skal bli et godt 
tilbud og supplement til andre tilbud 
for barn og unge på Bjørndal. Både 
spørreundersøkelser og ulike temakvelder 
har gitt sterke signaler om at et eget hus for 
ungdom er riktig og viktig for de som bor i 
området. 

– Det beste med dette prosjektet er 
at ungdommen har kommet på banen 
og blitt tatt på alvor. Vi har hatt gode 
medvirkningsprosesser, noe som er blitt lagt 
vekt på når vi har fått innvilget søknader 
til blant annet Gjensidigestiftelsen og Oslo 
kommune, sier hun.

Tveit synes også det er en styrke for 
prosjektet at det er et samarbeidsprosjekt 
med Redd Barna. 

– Selv om det skjer mye positivt i bydelen, 
er det fint å få drahjelp utenfra. En frivillig 
organisasjon som Redd Barna kan bidra med 
nytenking og har andre erfaringer som er 
nyttige i et sånt prosjekt. 

– Vi gjør dette for lillebrødrene våre. Vi klaget 
også på at det var lite å gjøre da vi vokste opp, og 
nå har vi sjansen til å gjøre noe for de som kommer 
etter oss, sier Rozerin.

TAKKER REDD BARNA
Ungdommene på Bjørndal har åpenbart grepet tak 
i initiativet fra Redd Barna og brukt det som en an-
ledning til å skape en bedre framtid for seg selv og 
kommende barn og unge i området. 

– Når vi får et sånt tilbud, må vi jo bare utnytte 
det. Det skjer ikke noe hvis vi ikke gjør en innsats 
selv, sier Marline. 

De unge bydelsvertene Ikram 
Hammani (25), Marline Merg 
(22), Ali Asad (24) og Safiya 
Wardere (24) gleder seg veld-
ig til håndverkerne er ferdige 
med aktivitetshuset. Da blir 
det stor fest!

Nina Tveit, prosjektleder for Ung 
Bjørndal i Bydel Søndre Nordstrand

PÅ LIKE VILKÅR
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Det globale konsulent-
selskapet Accenture 
samarbeider med Redd 
Barna om prosjektet På 
like vilkår. 

De er opptatt av sosial innovasjon, og har 
stor tro på at prosjektet styrker ungdom-
mens opplevelse av og mulighet for å på-
virke eget liv, nærmiljø og samfunnet som 
helhet.

Accenture-konsulentene Sina Billing og 
Christian Boye Nilsen jobber med På like 
vilkår-prosjektet i samarbeid med Redd 
Barna. I Sverige har Accenture støttet søs-
terprosjektet siden 2005, og de mener det 
har vært en suksesshistorie. 

– Vi engasjerer oss fremdeles i dette 
programmet, og tror vi kan bidra med 
verdifulle erfaringer og metoder. For oss 
er det også viktig å få en bedre forståelse 
av hvordan vi kan skape langsiktige, bære-
kraftige endringer, noe vi tror dette enga-
sjementet gir oss mulighet til, sier Billing.

PÅ TVERS AV LANDEGRENSER
Louise Berge, Interim Sustainability Lead 
i Accenture, legger til at bedriften er opp-
tatt av sosial innovasjon, og samarbeider 
godt med nordiske og globale kolleger for 
å dele suksessoppskrifter på tvers av lan-
degrenser.

– Jeg opplever at mange bedrifter ser 
opp til Accenture når det gjelder inklude-
ring og mangfold. Redd Barnas På like vil-
kår treffer godt våre verdier som selskap, 
og vi har den kompetansen som komple-
menterer de flinke folka i Redd Barna, 
mener hun.

Accenture har stor tro på arbeidsmeto-
den med å bygge et prosjekt nedenfra og 
opp, som blir gjort i På like vilkår. 

– Det er essensielt å lytte til barn og 
unge, og inkludere dem i utviklingen av 
programmet, for å styrke ungdommens 
opplevelse av og mulighet for å påvirke 
eget liv, nærmiljø og samfunnet som hel-
het. Vi tror også programmet kan bidra 
til å skape økt tillit, tilhørighet og trygge 

rom. I tillegg ser vi et stort potensial for å 
skape partnerskap til På like vilkår på tvers 
av sektorer, for å skape læring på tvers. På 
like vilkår er et program som har Norge for 
sine føtter, og vi tror programmet vil bli 
viktig for å drive lokalt endringsarbeid og 
løfte ungdommen, sier Billing. 

KOMMER LANGT MED EN GOD IDÉ
– Jeg mener at bærekraftige endringer i 
bunn og grunn handler om gode verdier, 
smartere løsninger, engasjerende nyskap-
ning og samhold. De hos Redd Barna som 
bidrar inn i prosjektet har vist at de bren-
ner for nettopp dette og delte tidlig gode 
refleksjoner rundt hvordan vi skal kunne 

dra disse store ordene ned og skape verdi 
i praksis. En kommer langt med en god 
idé, hvis dyktige folk står bak den, mener 
Berge.

Accenture ser på det som en del av sitt 
samfunnsansvar å støtte barnerettsorga-
nisasjoner som Redd Barna – og mener de 
får mye igjen for samarbeidet.

– Vi har mange engasjerte ansatte som 
ønsker å bidra i prosjekter med tydelig 
samfunnsmessig verdi. Det at flere kolle-
ger får muligheten til å jobbe med en bar-
nerettsorganisasjon er i seg selv noe vi får 
ut av samarbeidet. I tillegg er hjelpeorga-
nisasjoner noen av de mest takknemlige 
partnerne vi har, mener Berge. 

PARTNERSKAP MED
OPPSKRIFT PÅ SUKSESS

Louise Berge, Sina Billing og Christian Boye Nilsen i Accenture ser det som en del av sitt sam-
funnsansvar å støtte organisasjoner som Redd Barna. FOTO: HENRIETTE SJØFLOT

PÅ LIKE VILKÅR
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HEDER

Redd Barnas barnerettighets-
pris for 2021 går til 
menneske rettighetsekspert 
Kirsten Sandberg. 

– Kirsten Sandberg får prisen 
for sitt utrettelige engasje-
ment og langsiktige arbeid 
for å styrke og spre kunn-
skap om barns rettigheter, 
sier Kristin Veierød, styrele-
der i Redd Barna. 

FORBILDE OG
TALSPERSON
Kirsten Sandberg er professor 
i barnerett ved Universitetet i Oslo. Hun har gjen-
nom mange år og en lang yrkeskarriere satt barns 
rettigheter på dagsorden – både i Norge og interna-
sjonalt. Hun har blant annet vært medlem av FNs 
barnekomité i perioden 2011-2019, og var komi-
teens leder i 2013-2015. 

– Sandberg bruker sin ekspertise om barneret-
tigheter og står på barrikadene når barn ikke får 

rettighetene sine oppfylt. Det gjør henne til en be-
tydningsfull talsperson for barn i Norge i dag, og 
et stort forbilde for mange unge som kjemper for 
barns rettigheter, sier Veierød. 

Vinneren av Redd Barnas barnerettighetspris ble 
kåret blant totalt 33 nominasjoner. Prisen ble delt ut 
18. november. 

ÆRE OG GLEDE
– Det var overveldende å få beskjed om at jeg er 
valgt ut til å motta Redd Barnas barnerettighets-
pris. Dette er virkelig en stor ære og glede. Prisen 
er superviktig fordi den setter barns rettigheter på 
dagsordenen. At jeg mottar den, er en honnør til 
FNs arbeid på dette feltet. Gjennom arbeidet der 
har jeg lært at internasjonalt samarbeid er sentralt 
for at rettighetene til alle verdens barn skal bli re-
alisert. Samtidig er det alle de som jobber med og 
for barn på grunnplanet, der barn befinner seg, som 
utfører det daglige arbeidet med å sette barns ret-
tigheter ut i livet, sier Kristen Sandberg.  

– Barnerettighetsprisen er en stor inspirasjon for 
meg til å fortsette arbeidet for å styrke barns rettig-
heter i Norge og internasjonalt. Jeg vil gjerne jobbe 
mer sammen med barn og unge for å fremme deres 
rett til å påvirke avgjørelser, ikke minst i store sam-
funnsspørsmål som klima og miljø, sier Sandberg.   

BARNERETTIGHETSPRIS 
TIL KIRSTEN SANDBERG TRE TIDLIGERE 

VINNERE

2018:
Hilde Reikrås

2019:
Mari Storstein

2020: 
Stine Sofies Stiftelse og 
Ada Sofie Austegard
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NORGE
DET SKJER I

AKTIVITET

SUPERTIRSDAG 
I TRONDHEIM

I mer enn halvannet år har frivillige fra Redd 
Barna og Røde Kors hatt aktiviteter for barn 

tilknyttet en nærskole i Trondheim. Området har forholdsvis 
mange familier med lav inntekt, og det er fra før få tilbud til 
barna.
Aktivitetstilbudet er ukentlig, og Redd Barna og Røde Kors har 
ansvaret annenhver uke. Sammen med barna bestemmer de 
frivillige aktiviteter for semesteret. Tilbakemeldingen fra både 
barna og foreldrene er veldig positiv, og etter innspill fra barna 
kalles denne aktiviteten Supertirsdag.
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Hvert år inntar Redd Barna Nobels Fredssenter for 
å lage en skikkelig fredsprisfest. Arrangementet er 

laget av barna selv og huset fylles ofte av fasjonable gjester. 
I fjor ble arrangementet avlyst på grunn av pandemien, men det er 
det planer om å gjøre opp for i år. Når festen går av stabelen for 
24. gang den 10. desember, blir det sørget for å hedre både årets og 
fjorårets vinner av Nobels fredspris.

Tradisjonen tro er det et knippe 7.klassinger som står for 
planlegging og produsering av arrangementet, og i år er det 
tolv spente elever fra Kampen, Vålerenga og Grünerløkka skole. 
Festkomiteen som skal arrangere Redd Barnas Fredsprisfest 2021. 
Bak fra venstre: Sigurd, Stella, Molly, Greta, Abrar, Frede, Sigurd og 
Myr. Foran fra venstre: Leah, Hafsa, Unni og Ada. 

HEDER

FOLKEHELSE, 
MORO OG INNSAMLING

Tidligere i høst ble 161 500 kroner overført 
til Redd Barna, med merkelappen «Fra 

Fedakvarten 2021, til barn i krig i og rundt Syria.» Fedakvarten 
er en årlig innsamlingsaksjon i Feda i Vest-Agder, et tettsted med 
under 400 innbyggere. Aksjonen kombinerer folkehelse, moro og 
gode naturopplevelser med innsamling til Redd Barna.
Årets aksjon ble en stor suksess på tross av pandemien. Både 
deltakere, ordførere og lokale bedrifter stilte opp.
Fedakvarten har siden starten for åtte år siden fokusert på å 
samle inn til Redd Barnas arbeid for barn i krigsherjede Syria. 
Neste år, siste lørdag i august, har Fedakvarten mulighet til å nå 
én million innsamlede kroner! 

Redd Barna har fått over 4,1 millioner kroner 
fra Sametinget til å utvikle læremidler som også 

skal oversettes til samiske språk. 3,6 millioner kroner skal gå til 
å utvikle Rettighetsslottet, og til å oversette det til nordsamisk, 
sørsamisk og lulesamisk. Alle sanger skal bli sunget av tre ulike 
samiske artister på hvert sitt samiske språk. Selve nettsiden, 
musikkvideoer, tegneserier, spill og quiz blir også tilgjengelig på 
samiske språk. I tillegg skal ny sang, tegneserie og plakat om FNs 
bærekraftmål lages, og dette skal bli lansert parallelt på norsk 
og samiske språk.

SPRÅK

INNSAMLING

STØTTE FRA SAMETINGET

FREDSPRISFEST 
FOR 24. GANG
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RØDT OG GRØNT 
I BARNAS VALG

Hadde barna fått bestemme ved høstens 
valg, hadde regjeringen sett litt annerledes 

ut enn den som har tiltrådt. Barna ønsket en regjering av 
Arbeiderpartiet og Senterpartiet sammen med SV og Rødt.   

Nesten 70 000 barn stemte i Barnas Valg som ble arrangert i 
forkant av Stortingsvalget i september.   

Med 25 prosent av stemmene vant Arbeiderpartiet foran Høyre 
som ble nest største parti med 13,5 prosent av stemmene. Rødt 
kapret tredjeplassen med 10,6 prosent av stemmene. 

Barnas Valg ble første gang arrangert før Stortingsvalget i 2017. 
Barna fikk også gi stemmer ved kommunevalget for to år siden. 
Dette er altså tredje gang Barnas Valg arrangeres, og alle tre årene 
har Arbeiderpartiet trukket det lengste strået.

DEMOKRATI
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Elin Halleland har vært helsesykepleier på barne-
skoler i åtte år, og har jobbet tett med både barn og 
foreldre. Tidligere i år tiltrådte hun stillingen som 
seniorrådgiver beskyttelse vold og overgrep i Redd 
Barna. I høst har hun og kollegaer laget opplærings-
filmer for voksne med fakta om vold, seksuelle 
overgrep og misbruk av barn på nett. 

Filmene gir råd om hvordan du kan forebygge, 
og hva du gjør du hvis du er urolig for et barn. De er 
først og fremst rettet mot folk som jobber direkte 
med barn i skole eller barnehage, men kan være 
nyttig læring for alle voksne. 

LETT Å LUKKE ØYNENE
– Alle voksne har en eller annen gang vært bekym-
ret for eller undret seg over noe angående et barn. 
Det kan være en jente eller gutt i en skoleklasse, 
et barn vi av og til ser i nabolaget eller et barn vi 
kjenner på andre måter. Tanken har slått oss, og 

en varsellampe har begynt å blinke. Vi har kjent på 
usikkerheten og ikke helt visst hva vi skal eller kan 
gjøre, sier Elin Helleland.

– Mange vil kanskje tenke at dette vil jeg ikke 
blande meg inn i?

– Det er ubehagelig og vondt å være bekymret. 
Det kan vi kjenne på når vi står overfor noe som kan 
bli vanskelig for oss. Da er det lett å lukke øynene 
og tenke at «jeg har sikkert sett feil, og jeg skal ikke 
ødelegge for noen med å blande meg inn» eller 
«dette kan andre bedre ta seg av enn jeg». Ønsket 
om å skyve ansvaret over til noen andre er lett å 
forstå, men når alle håper at noen andre skal gjøre 
noe, ender det med at barna ikke får hjelp.

VÆRE TRYGG VOKSEN
«Du ser det ikke før du tror det». Dette hørte Elin 
da hun studerte til helsesykepleier og hadde under-
visning fra Redd Barna.   

BEKYMRET FOR 
ET BARN?

TA UROEN PÅ ALVOR!

Lær mer om 
vold og seksuelle 

overgrep mot barn: 
reddbarna.no/jegerher

VOLD OG OVERGREP

Alle voksne kan bli bekymret for et 
barn, eller undre seg over hendelser 

knyttet til et barn.  – Ta uroen på alvor, 
men utforsk hva som ligger bak, sier 

seniorrådgiver Elin Halleland.

TEKST: ELIN TOFT
FOTO: EIVIND NITTER

– Barn som har det vondt, trenger trygge voksne som ønsker å forstå  hva som plager dem og som tar dem på alvor, sier Elin Halleland.
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VOLD OG OVERGREP

Her finner du 
filmene:
reddbarna.no/skole

 ■ Vær en trygg vok-
sen for barnet. Vis 
at du er der og at 
du bryr deg. Spør 
hvordan barnet 
har det, gjerne flere 
ganger.

 ■  Ikke vær redd for å 
spørre voksne om 
hvordan de har det. 
Vis omsorg for alle i 
familien, og spør hva 
du kan gjøre for å 
hjelpe.  

 ■  Hvis du er bekym-
ret for et barn eller 
en familie, og du 
ikke vet hva du skal 
gjøre, kan du all-
tid ringe anonymt 
til barnevernstje-
nesten for å få råd. 
Du kan også ringe 
Alarmtelefonen for 
barn og ungdom.

 ■  Er du alvorlig beky-
mret, ring politi eller 
barnevernvakten i 
din kommune.  

– Dette utsagnet har satt seg fast i meg. Det er 
vanskelig å ta inn over seg at noen kan utsette barn 
for noe vondt. Men dessverre skjer det oftere enn 
vi tror, sier Elin. Hun understreker at barn kan ha 
det vondt av mange grunner, ikke nødvendigvis på 
grunn av vold eller overgrep. 

– Det kan være andre ting som plager dem, som 
mobbing eller utestengelse. Uansett kan vi være en 
trygg voksen som ser dem. Barn som har det vondt, 
trenger voksne som ønsker å forstå hva som plager 
dem, som tar dem på alvor og som hører på hva 
barna sier.  

BRA FOR HELE FAMILIEN
Det kan ta tid å hjelpe et barn. Det kan gå veldig 
galt og skape større problemer hvis vi forhaster oss 
fordi vi selv synes det er ubehagelig å stå i situasjo-
nen. Av respekt for barnet må vi tåle å stå i dette 
ubehaget. Vi må vise at vi bryr oss om barnet, og 

kanskje spørre flere ganger og på ulike måter. Vi 
kan også forsøke å bli kjent med foreldrene, under-
streker Elin.

– Ringe på døra til naboen fordi du er bekymret 
for barna deres? Er ikke det fryktelig vanskelig?

– Å ta kontakt med foresatte kan for mange være 
skikkelig vanskelig. Mange vil ikke legge seg opp 
i hvordan andre har det. Men heller enn å tråkke 
noen på tærne, kan du ta initiativ for å bli kjent, el-
ler spørre om du kan hjelpe med noe. Det er mange 
måter å tilby hjelp på, og det er ofte lite som skal til. 

Hvordan vi forholder oss til et barn som ser ut til 
å ha det vanskelig, avhenger av hvor alvorlig du har 
inntrykk av at situasjonen er. Hvis du har grunn til å 
tro at et barn opplever seksuelle overgrep eller vold, 
er det viktig å melde ifra til barnevern eller politi.

– Må du melde fra, er det best å gjøre det i samråd 
og samarbeid med barnet selv, understreker Elin 
Halleland. 

HVIS DU ER
BEKYMRET

FOR ET BARN

– Barn som har det vondt, trenger trygge voksne som ønsker å forstå  hva som plager dem og som tar dem på alvor, sier Elin Halleland.
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TESTAMENTE

DETTE BØR STÅ 
I ET TESTAMENTE

 ■ At dette er et testa-
mente.

 ■ Hva du ønsker skal skje 
med det du etterlater 
deg når du er død.

 ■ Din underskrift og dato.
 ■ Vitnepåtegning som 
viser at testamentet er 
gyldig opprettet med 
underskrift av to vitner. 
Dette settes under din 
egen underskrift. Alle 
må underskrive testa-
mentet samtidig.

 ■ Vitners adresse og fød-
selsdato.

REDD BARNA OG 
TESTAMENTE
Har du spørsmål om 
testamente? Ring Wegard 
Kalmo på 91 60 90 67 
eller send en epost 
på wegard.kalmo@
reddbarna.no. Du kan 
også skrive til Redd 
Barna, Postboks 6902 St. 
Olavsplass, 0130 Oslo.

– Selv om jeg er forholdsvis ung og 
klar i toppen i dag, vet jeg ikke hvor 
lenge det varer. Vi vet aldri hva som 
ligger foran oss, sier Ann. Hun er 
glad i å være ute, og er blant annet 
DNT-guide.
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TESTAMENTE

– Det er en kjempegod følelse 
å ha skrevet testamente! Jeg 
vil at alt skal være på stell 
etter meg.

TEKST: ELIN TOFT
FOTO: ALEKSANDER EIDE

For Ann Butterworth var det naturlig å tenke på 
Redd Barna da hun begynte å sysle med tanken 
om å skrive testamente. 67-åringen er vokst opp i 
England, og hjemme var det selvsagt å støtte Redd 
Barna. 

– Vi drev med små innsamlinger, loppemarkeder 
og kjøpte varer fra organisasjonen. Redd Barna var 
en naturlig del av livet mitt.

FORELSKET SEG I NORGE
Ann Butterworth kom til Norge første gang i 1973 i 
forbindelse med norsk-studier. Hun ble «truffet av 
noe» og forelsket seg kontant i den norske naturen, 
i menneskene og i kulturen. Hun følte seg hjemme. 

Tilbake i England begynte hun å undersøke 
mulighetene for å flytte til Norge. Men på grunn 
av innvandringsstopp og et vanskelig arbeidsmar-
ked, måtte hun bli i England. Hun flyttet senere til 
Tyskland, og trodde hun skulle tilbringe resten av 
livet der.

– Men så reiste jeg på ferie til Norge i 2014, ler 
hun, - det var helt fantastisk å komme tilbake! Si-

den 2018 har jeg bodd her i Norge, og her skal jeg 
bli værende, slår hun fast på prikkfri norsk.

EN VANSKELIG PROSESS
Ann er enebarn, og begge foreldrene hennes var 
også enebarn. Hun har derfor ingen slektninger 
som kan arve henne. 
Faren døde tidlig, og da moren ble syk og dement 
før hun døde i 2011 satte det i gang en prosess hos 
Ann – en vanskelig og krevende prosess.

– Å begynne å tenke på testamente er å erkjenne 
at også du skal dø en gang. Det vil vi jo ikke tenke 
på! Men selv en som har god helse kan rammes av 
sykdom, ulykker og død. Jeg kan gå ut på veien og 
bli truffet av en bil. Jeg kan få en akutt sykdom. El-
ler som moren min: bli dement uten å klare å ordne 
opp i noe. 

UNDERSØKTE ORGANISASJONER
Ann ville komme alt dette i forkjøpet og begynte å 
undersøke ulike norske organisasjoner. Hun ønsket 
at arven etter henne skulle komme noen til gode. 

Den energiske pensjonisten gikk systematisk til 
verks. Først så hun gjennom listen av organisasjo-
ner som er godkjent av Innsamlingskontrollen, og 
satt igjen med fire-fem organisasjoner hun kunne 
tenke seg å støtte. Hun falt til slutt ned på Redd Bar-
na, av flere grunner.

– Jeg har ikke barn selv og har nok, i alle fall un-
derbevisst, hatt et ønske om å hjelpe barn fram i 
livet. Når du støtter et barn, gir du det en god start 
som det kan bære med seg hele livet. Det var også 
viktig for meg å støtte en internasjonal organisa-

- ALT SKAL 
VÆRE PÅ STELL 
ETTER MEG
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TESTAMENTE

sjon, og nå de barna som trenger det mest. Og så 
var det viktig å finne en organisasjon der ikke altfor 
mye går til administrasjon.

FIKK GOD HJELP
For et år siden tok hun kontakt med Redd Barna. 
Hun forteller at hun fikk veldig god hjelp, både 
fra Redd Barnas medarbeider og fra Redd Barnas 
advokat. Testamentet som er satt opp tilgodeser i 
hovedsak organisasjonen. To gode venner kommer 
også til å få litt etter henne. Hun ønsker også at noe 
av midlene hun etterlater seg skal gå til forskning 
på nevrologiske sykdommer.

– Dette var helt uproblematisk for Redd Barna. 
Jeg har fått det akkurat som jeg ville. Det er også 
veldig godt for meg å vite at Redd Barna tar arbei-
det med oppryddingen og oppgjøret den dagen jeg 
er borte, blant annet salget av leiligheten min. For 
meg som ikke har slektninger som kan ordne opp er 
det viktig!

VIKTIG Å ORDNE OPP
Den spreke 67-åringen smiler fra øre til øre. Hun 
kommer rett fra yoga-klasse til intervjuet, og har en 
imponerende liste av aktiviteter gjennom en vanlig 
uke. Hun er DNT-turleder, synger i kirkekor, sitter i 
styret i borettslaget og jobber som frivillig ved man-
ge arrangementer, særlig innen musikk og idrett. 
Noen dager før vi møter henne var hun funksjonær 
på Oslo Maraton.

– Jeg har masse energi og får mange forespørsler 
om å stille opp som frivillig på ulike arrangemen-
ter. Som regel sier jeg ja. Det eneste jeg har sagt nei 
til, er VM i bryting, sier hun med glimt i øyet. Og 
legger til:

– Selv om jeg er forholdsvis ung og klar i toppen 
i dag, vet jeg ikke hvor lenge det varer. Vi vet aldri 
hva som ligger foran oss. Derfor har det vært viktig 
for meg å ordne opp i sakene mine, og ikke utsette 
testamente for lenge. Nå vet jeg at arven etter meg 
går til Redd Barnas arbeid for sårbare og utsatte 
barn. Det er fint å tenke på! 

«Når du 
støtter et 
barn, gir du 
det en god 
start som 
det kan bære 
med seg hele 
livet.»
ANN 
BUTTERWORTH

Yoga er en av Anns 
favorittaktiviteter. Hun 
er glad for at hun har 

ordnet med testamente, 
og slipper bekymringer 
rundt hva som skal skje 

når hun en dag faller 
bort. 
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Skriver du et testamente, så er det ingen uklarheter om hvem 
som skal arve deg når du faller fra. Det kan være godt å få 
assistanse til dette, slik at du får det akkurat slik du ønsker. 

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Kan jeg la hvem som 
helst arve meg?
Hvis du ikke har 
barn eller ektefelle, 
står du helt fritt til å 
testamentere til hvem 
du vil. Det er gjerne 
enslige og ektefeller uten 
barn som testamenterer 
til humanitære 
organisasjoner. Men det 
kan også være andre 
som vil tilgodese sin 
hjertesak med noe av 
arven, mens hoveddelen 
går til familien. Her 
finnes mange varianter. 
Også yngre bør tenke 
på å skrive testamente, 
spesielt samboere og 
ektefeller uten barn. 
Vi vet ikke noe om 
framtiden.

Hvem har arverett? 
Det er ganske komplisert. 
Både barn, ektefelle, 
foreldre, søsken og 
deler av slekta har i 
utgangspunktet arverett, 
men det er bare barn og 
ektefelle som har krav 
på såkalt pliktdelsarv. I 
noen tilfeller kan også 
pliktdelsarven begrenses, 
men det synes jeg man 
skal tenke nøye igjennom 
før man gjør.
Mange som skriver 
testamente vil nok 
tilgodese nær familie. 
Dersom du ikke har 
slektninger med arverett, 
er det staten som arver 
deg hvis du ikke har 
skrevet testamente.

Hvordan kan jeg få 
styrt arven min dit 
jeg vil?
Skriv et testamente! Det 
er egentlig ganske enkelt 
å lage, men veldig viktig 
at formreglene blir fulgt 
til punkt og prikke. Hvis 
ikke, blir testamentet 
ugyldig. 
Du kan skrive det 
for hånd på et ark. 
Det skal være datert 
og ha overskriften 
«testamente». 
Testamentet må også ha 
en vitnepåtegning som 
fyller visse formkrav. Du 
og de to vitnene må være 
sammen mens dere alle 
underskriver dokumentet.
 

Hvor skal jeg 
oppbevare 
testamentet?
Du kan ha det liggende 
hjemme hos deg. Men 
jeg vil anbefale at du tar 
det med til tingretten 
der du bor, og ber 
dem oppbevare det for 
deg. Du må betale et 
lite gebyr, men det er 
det verd, for da er du 
sikker på at testamentet 
blir funnet etter at du 
har gått bort. Du kan 
eventuelt ta en kopi og 
legge hjemme hos deg, 
så vet de som ordner 
opp i boet etter deg at 
testamentet finnes og at 
det ligger i tingretten. 

Kan jeg endre 
testamentet?
Ja, du kan når som helst 
endre det og skrive et 
nytt. Eneste unntak er 
hvis du har inngått en 
arvepakt. Arvepakter 
er avtaler som ikke kan 
endres ensidig.

Kan jeg holde for meg 
selv hva som står i 
testamentet?
Ingen trenger å vite hva 
som står i testamentet 
ditt, bortsett fra hvis det 
griper inn i ektefellens 
pliktdelsarv. Du kan ha 
det liggende i en lukket 
konvolutt.

Hvis jeg ønsker å 
testamentere til for 
eksempel Redd Barna, 
bør organisasjonen få 
vite om det?
Det er ikke nødvendig. 
Men det kan være fint for 
organisasjonen å kjenne 
til ønsket ditt og vite at 
det kan komme midler 
fra deg.  

Kan jeg gi bort noe 
FØR jeg dør?
Absolutt! Du kan gi bort 
hva du vil, til hvem du 
vil, så lenge det gjøres 
mens du er oppegående. 
Det kan være veldig 
hyggelig, fordi du da kan 
se hvordan pengene blir 
brukt. I tillegg får du 
skikkelig takk. Det pleier 
i hvert fall Redd Barna 
å gi.

Hvordan kan jeg 
unngå å skape splid 
rundt testamentet 
mitt?
Vær åpen. Hvis arvingene 
får vite i forkant hva du 
tenker, kommer det ikke 
som en overraskelse 
etter at du er død.  
Noen ganger kan 
dette selvfølgelig være 
vanskelig. Her kan en 
dyktig advokat være til 
god støtte. 

Kan en organisasjon 
også ordne med 
skifte, arveoppgjør og 
begravelse?
Hvis det ikke er 
familie inne i bildet 
eller en organisasjon 
arver alt, tar gjerne 
organisasjonens advokat 
hele opprydningen. Også 
begravelsen hvis det ikke 
er andre som kan gjøre 
det. 

Kilde: advokat Linn E. Drejer-Døvik, Ro Sommernes advokatfirma DA

1O SPØRSMÅL
OM TESTAMENTE
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LANDSMØTET 2021

Sterke bilder fra terrorangrep kan gjøre sterkt inntrykk på 
oss alle, men kanskje særlig på de minste. Barn får gjerne med 
seg langt mer enn vi voksne tror, og de trenger ofte hjelp til å 

sortere og fortolke informasjon og bearbeide inntrykk.

1 2 3 4 5
Snakk med barna om 
hva de har sett og 
hørt

Bilder og lyd er 
overalt på nettet, i 
radio og på TV, og kan 
virke forvirrende og 
skremmende på barn. 
Barna får også med seg 
hva de voksne snakker 
om.  
Voldsomme bilder kan 
gjøre barn utrygge og lei 
seg. Noen barn forstår 
ikke at det er de samme 
bildene som blir vist 
flere ganger, og tror at 
angrepene skjer om og 
om igjen.
Foreldre kan se nyhetene 
eller Supernytt på NRK 
sammen med større barn. 
Det er viktig å sette av 
god tid til å snakke om 
hva dere ser på nyhetene. 
Ikke la yngre barn se på 
nyheter alene.

Lytt grundig til barna

Barns forståelse kommer 
an på alder og om de 
tidligere har sett og hørt 
om lignende hendelser. 
Prøv å gi dem en 
grunnleggende forståelse 
som passer til alderen 
de er i. Små barn trenger 
ikke lange tekniske 
forklaringer. Kanskje de 
spør om hva en bombe 
er, eller hva terror betyr. 
Prøv å forklare det med 
enkle ord som små barn 
skjønner.  
Bryt tausheten som 
større barn ofte omgir 
seg med. Vær ærlig. Det 
er ikke alt vi kan forstå, 
men vi kan snakke om alt.

Vær åpen

Barn opplever ikke det 
som skjer på samme 
måte som voksne. 
Yngre barn er i høy 
grad avhengig av 
at voksne tolker og 
forklarer hendelsene 
for dem. Større barn 
og tenåringer kan få 
informasjon fra ulike 
kilder, men kanskje er 
ikke alle kildene like 
troverdige.
Selv om tenåringer 
tilsynelatende har en 
større forståelsesevne, så 
trenger også de ekstra 
oppmerksomhet og hjelp 
til å forstå hva som skjer. 
Husk at ikke alle barn 
blir påvirket av nyhetene. 
Det betyr ikke at de 
mangler empati!

Vis medfølelse

Barn kan få en følelse 
av kontroll, trygghet 
og empati ved å støtte 
eller hjelpe andre. Ved 
katastrofer og andre 
voldsomme hendelser i 
mediene kan det hjelpe 
at voksne, for eksempel 
sammen med barna, 
viser sin medfølelse 
gjennom sosiale medier, 
eller ved støtte dette og 
minnemarkeringer. De 
fleste barn synes det er 
fint å være med på dette.  
Fortell barna at det blir 
gjort alt for å beskytte 
dem som er direkte 
berørt av situasjonen. Si 
til barna at politiet og 
dere foreldre vil gjøre alt 
for å beskytte dem hvis 
noe lignende skjer.

Gi barna håp

Det er fint både for barn 
og voksne å få høre 
at alt kan bli bra igjen. 
Fortell barna at det 
finnes mennesker som 
hjelper og gjør alt de 
kan for at livet skal bli 
normalt igjen når slike 
hendelser skjer. Leger 
og sykepleiere tar seg 
av de skadede og syke, 
brannkonstabler hjelper 
folk, og politiet gjør en 
ekstra innsats for å sikre 
at alle skal være trygge.

TEKST: REDD BARNA

SLIK SNAKKER DU 
MED BARNA OM 

TERROR
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I 238 KOMMUNER BLIR 
DE FATTIGSTE BARNE-
FAMILIENE FRATATT 
BARNE TRYGDEN. 
Dette kalles avkortning av sosialhjelp, og 
betyr at kommunene kutter sosialhjelpen 
tilsvarende summen av barnetrygden.
Praksisen er lovlig, men i realiteten tas 
viktig støtte fra familiene som har aller 
minst. Å miste barnetrygden har store 
konsekvenser for familiene det gjelder.  
Flere kommuner sier nå at de ønsker 
et forbud velkommen og at de vil endre 
praksisen, men kun dersom forbudet 
blir vedtatt nasjonalt. Nå krever vi at 
regjeringen lovfester at denne praksisen 
blir ulovlig.  

Å ta barne trygden fra 
de fattigste familiene er 
urettferdig, usosialt og 
diskriminerende.

Gå inn her: 
reddbarna.no/barnetrygd

NÅ KREVER VI 
LOVENDRING. 

SIGNER KRAVET!
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For mange bedrifts-
ledere er årets julegave 
til de ansatte en skikke-
lig nøtt. Hvorfor ikke gi 

en julegave som gir barn 
en bedre framtid?

TEKST: ALEKSANDER EIDE 

Hvert år har Redd Barna en julekampan-
je der privatpersoner og bedrifter kan 
være med å bidra til Redd Barnas arbeid. 
I år skal vi sammen med næringslivet gi 
100 000 sårbare barn varme og trygghet 
før jul. 

Denne julen vil tusenvis av barn bli tvun-
get til å leve i krig, nød og kulde. Gjennom 
årets juledugnad skal Redd Barna hindre at 
barn fryser i hjel. Denne vinteren kan det 
bli fryktelig kaldt og vått for mange barn. 
Noen steder kommer det snø, andre steder 
forvandles bakken til gjørme av iskaldt 
regn. Sammen med norske bedrifter skal vi 
gi barna som står i denne kulden et håp om 
en bedre framtid.

For å gjøre bedriftsgaver til julekampan-
jen så konkret som mulig, har Redd Barna 
definert ulike gavesummer som bedrif-
ter kan bidra med. For alt fra 10 000 til 
250 000 kroner kan norske bedrifter være 
med å sørge for opplæring av ti jordmødre, 
de kan også gi varme pledd og klær til 100 
barn, eller grunnleggende og nødvendig 
helsehjelp til 280 barn. 

Bedrifter kan også bidra på andre måter. 
Denne julen kan bedrifter også støtte Redd 
Barnas arbeid i Norge eller de kan bidra til 
å nå bærekraftmålene gjennom Redd Bar-
nas arbeid. 

reddbarna.no/jul/bedrift

VIL DU VITE MER? 
Gå inn på reddbarna.no/jul/bedrift 

eller ta kontakt med 
Aleksander Eide på 

aleksander.eide@reddbarna.no 
eller mobil 93076704.

Støtt oss via kontonummer:
8200.01.03000

Årets jule gave 
til de ansatte

KAN GI VARME 
KLÆR OG PLEDD 
TIL 100 BARN

KR 50 000 KAN GI VARME 
JAKKER TIL 
200 BARN

KR 10 000
KAN GI
SKOLEGANG 
FOR 100 BARN

KR 25 000

For 10 000 kroner kan bedriften din gi varme jakker til 200 barn.
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TAKK TIL VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

TAKK TIL VÅRE HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE

Støtter Redd Barnas arbeid med 
utdanning, samt vårt arbeid i 

Norge. I tillegg bidrar BDO med 
pro bono-arbeid.

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.

Støtter  tilgang til utdanning for barn 
og unge i Dhaka i Bangladesh.

Støtter Redd Barnas arbeid for barns 
rettigheter.  Advokatfirmaet bidrar med 
juridisk kompetanse, pro-bono arbeid 

og prosjektstøtte.

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

skolebenken etter Corona-nedstenging.

KR 50 000
REDD B 
VARME KLÆR 
OG PLEDD 
TIL 100 BARN
reddbarna.no/jul/bedrift
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Ikke alle vet at Redd Barna er en med-
lemsstyrt, demokratisk organisasjon. 
Kristin Skjærseth visste heller ikke det, før 
hun kom over et Redd Barna-webinar om 
barn i krig og fikk lyst til å engasjere seg 
lokalt i Bergen.

– Jeg skjønte at man kunne være med 
som frivillig, og da meldte jeg meg inn. Nå 
har jeg vært med i litt over ett år, og har 
allerede opplevd å bli hørt som medlem 
– på landsmøtet. Det viser jo hvor lett det 
faktisk er å kunne påvirke, sier Skjærseth. 
Hun utdyper: – Det oppleves meningsfullt 
å kunne være med å påvirke organisasjo-
nen innenfra.

ULIKE MÅTER Å VÆRE MEDLEM PÅ
Som medlem i Redd Barna velger du selv 
om du ønsker å være aktiv eller kun støtte 
ved å betale en årlig medlemskontingent. 
Begge måter å utøve medlemskap på er 
viktig for at Redd Barna skal bestå som en 
tydelig demokratisk samfunnsaktør. 

For Kristin var veien kort fra innmel-
ding til aktivitet. I dag er hun leder av 
Redd Barna Bergen, og driver mye med 
politisk påvirkning og kampanjearbeid.

 – Det er noe av det fine med å være 
med, at det er ulike ting man kan drive 
med. Noen har lyst å drive med aktiviteter 
for barn, mens andre kan drive med mer 
strategisk arbeid, slik som politisk påvirk-
ning.  Under den årlige kampanjeuken om 
vold og overgrep i november prøver vi å nå 
ut via arrangementer som for eksempel 
panelsamtaler. Slik jobber vi med å spre 

kunnskap om viktige temaet, forteller 
Skjærseth.

– Det er dusinvis med organisasjoner 
å velge mellom. Hvorfor valgte du å bli 
medlem i akkurat Redd Barna?

– Jeg synes det er fint at Redd Barna har 
en så tydelig profil på hva man ønsker å 
gjøre. At organisasjonen tar utgangspunkt 
i barnekonvensjonen og jobber aktivt for 
og med barn. Jeg har ikke funnet en tilsva-
rende organisasjon som er så fokusert på 
barn og som er så gode på å ta barneper-
spektivet i mange ulike saker, sier Kristin, 
som selv er svært opptatt av flyktninger og 
flyktningbarns rettigheter og behov. 

FÅR MYE IGJEN SOM MEDLEM SELV
Selv om hun er medlem først og fremst for 
å bidra for barn, føler Kristin også at hun 
selv får mye igjen for å være Redd Barna- 
medlem. 

– Det gir meg veldig mye inspirasjon, 
energi og kunnskap. Jeg synes det er viktig 
at når man er heldig selv og har over-
skudd, at man kan bruke det til å lære litt 
mer og gi litt tilbake, hjelpe verden litt 
videre, sier Kristin. Hun synes ikke med-
lemsprisen på 200 kroner i året er noe å 
klage over. 

– Nei, det er en helt grei pris, også for 
meg som student, sier Kristin, som opp-
rinnelig kommer fra Bærum, men stude-
rer psykologi i Bergen. 

– Blir du barnepsykolog, kanskje? 
– Vi får se etter hvert. Det er ikke umu-

lig, avslutter Kristin Skjærseth. 

Kristin Skjærseth (24) har bare vært medlem i 
Redd Barna i ett og et halvt år. Men allerede nå 
føler hun at hun som medlem er med på å påvirke 
organisasjonens arbeid - innenfra.

TEKST: CHRISTINA GREFSRUD-HALVORSEN
FOTO: CAMILLA HAUG/REDD BARNA

- DET ER MENINGSFULLT 
Å VÆRE MEDLEM

 - Jeg opplever at Redd Barna er rele-
vant som medlemsorganisasjon nettopp 
fordi grunnstrukturen handler om at 
alle medlemmene er viktige, sier Kristin 
Skjærseth (24) fra Bærum, nå bosatt i 
Bergen.  
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FEM GODE GRUNNER 
TIL Å VÆRE MEDLEM 
I REDD BARNA 
 

Du blir en del av verdens 
største bevegelse for barns 
rettigheter. 
Hver dag brytes barns 

rettigheter, både her hjemme og i verden. 
Redd Barna arbeider for og med barn 
i over 117 land. Sammen med våre 
medlemmer kjemper vi for at alle barns 
rettigheter skal innfris! 

Du får mulighet til å 
påvirke hva Redd Barna 
jobber med. 
Redd Barna er en 

medlemsstyrt organisasjon, og du kan 
selv velge om du vil ta en aktiv del i 
vårt medlemsdemokrati og bruke din 
stemmerett. 

Du får Redd Barnas 
magasin 4 ganger i året 
på papir eller digitalt. 
Magasinet holder deg enkelt 

oppdatert og har flotte artikler om alt 
Redd Barna jobber med og utretter. 

Du jobber sammen med 
andre for viktige saker.  
Som at ingen barn skal 
oppleve vold og overgrep, at 

barn og barnefamilier skal evakueres fra 
flyktningleirene i Hellas, at o wljefondet 
må trekke seg ut av våpenindustri og at 
ingen barn skal vokse opp i fattigdom, 
hverken i Norge eller ute i verden.

Du blir med på et 
vinnerlag.
Her er noen av Redd Barnas 
mange seire: Den første 

versjonen av barnekonvensjonen ble 
skrevet av Redd Barnas grunnlegger 
Eglantyne Jebb. I dag: Flere barn får støtte 
til å anmelde overgrep. Etter påvirkning 
fra Redd Barna er det blitt bedre etisk 
styring av Oljefondet.

FÅ GRATIS 
MEDLEMSKAP NÅ
Meld deg inn i Redd Barna, du også: 
Send BLIMED til 2230. Melder du deg inn 
og betaler nå, får du gratis medlemskap 
hele neste år! 

1

2

3

4

5
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GLEDER SEG TIL Å LEDE 
REDD BARNA

Her er det nye hovedstyret. Første rekke: Anne Trine Kjørholt, Laila Susanne Vars, Bjørg Sollien og Anne Bleiklie (beg-
ge representanter for de ansatte). Andre rekke: Marte Heian-Engdal, Mia Milde (vara), Maja Enerhaug Egge (vara fra 
Press), Lea Mariero (Press).  Tredje rekke: Kristin Veierød (leder av hovedstyret), Isaac Elstad Røssnes (vara fra Press), 
Bodil Sveen Berggren (vararepresentant for ansatte). Fjerde rekke: Pål Christian Bergstrøm (nestleder i hovedstyret), 
Torbjørn Aas, Jon Lomøy. Varamedlem Seynab Mikalsen var ikke til stede. FOTO: GUNNHILD SØRÅS
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ÅTTE KJAPPE
SPØRSMÅL
Navn: Kristin Veierød
Alder: 54
Sivilstand: gift, to barn
Yrke: Advokat 
Bosted: Oslo, men født og 
oppvokst i Harstad

1. Hva gjør du når du 
virkelig skal slappe av?
– Da går jeg tur i marka 
eller på fjellet.
2. TV eller bok?
– Bok. Jeg ser lite på TV, men 
kunne ha lest mer.
3. Hvis du kan velge, 
tar du en runde 
med støvsuger eller 
gressklipper?
– Støvsugeren. Vi har en 
setter, så det gir seg selv.
4. Hvem beundrer du 
mest?
– Alle som på ulike måter 
gjør noe for fellesskapet.
5. Hva har gledet deg 
mest det siste året?
– At vi som samfunn har 
kommet gjennom pandemien 
med fortsatt tillit til dem 
som har tatt de mange 
vanskelige beslutningene.
6. Hva er din beste 
egenskap?
– Jeg har stor arbeidsglede, 
og lar jeg meg lett begeistre.
7. Og din verste?
– Jeg er utålmodig og har 
et ønske om at ting skal gå 
fortere. 
8. Hva provoserer deg 
mest? 
– Jeg klarer ikke å komme 
på noe som peker seg særlig 
ut.

Veierød skal de neste tre årene ha hånden på 
rattet i Redd Barna. I 2015 ble hun valgt inn i 
Redd Barnas hovedstyre som medlem. I 2018 
ble hun nestleder for hovedstyret, og på lands-
møtet i september i år ble hun valgt til styrele-
der.  Hun har med andre ord fulgt organisasjo-
nen tett og fra innsiden de siste seks årene.

ER BLITT MER SYNLIGE
Når vi spør hva som er det viktigste Redd Barna 
har fått til disse årene, må hun tenke seg godt 
om. Organisasjonen arbeider på så mange 
områder at det er vanskelig å løfte fram ett el-
ler noen få områder, sier Veierød. Hun mener 
bestemt at Redd Barna gjør en forskjell for sår-
bare barn på veldig mange felt.

– Redd Barna skal være en stemme for barn 
og jobbe for barns rettigheter både ute i verden 
og hjemme i Norge. Når det gjelder arbeidet 
vårt her til lands, opplever jeg at Redd Barna 
har større synlighet enn noen gang, og at vi vir-
kelig lykkes med å målbære barns rettigheter 
og interesser i ulike, viktige sammenhenger. Vi 
nyter stor tillit og blir lyttet til når det gjelder 
barn, og vi har fått gjennomslag for mange av 
sakene våre!  Jeg vil også trekke fram den vikti-
ge innsatsen Redd Barnas frivillige her til lands 
gjør for barn og unge.

ARBEIDET FUNGERER
Kristin Veierød understreker at arbeidet hjem-
me og ute henger sammen:

– Basert på tilliten og støtten vi har her hjem-
me, får vi til et utrolig viktig arbeid ute i verden. 
Vi har hatt kraftig vekst i våre internasjonale 
programmer i den forrige strategiperioden. 
Redd Barnas arbeid for barn som lider i krig og 
konflikt er sentralt, og arbeidet med utdanning 
er fortsatt en av våre viktigste satsinger, og et 
område vi har lang og nokså enestående erfa-
ring på, sier Veierød. Hun legger til:

– Jeg var heldig å få være med til Malawi 
sammen med hovedstyret i 2019, og det var en 
svært nyttig erfaring. Å sitte langt unna i Norge 
og ha tanker og meninger om arbeidet vi driver 
ute, er en ting. Å få komme ut og se hvordan det 
fungerer i praksis, er noe annet. Vi fikk treffe 
ansatte, samarbeidspartnere og dem vi arbei-
der for, lærte mye og fikk se resultatene av ar-
beidet vårt. Det var veldig inspirerende!

 

VÅGE Å VELGE BORT
Under landsmøtet i høst ble ny strategi vedtatt 
for Redd Barnas arbeid. De valgte delegatene 
landet på fire prioriteringer: å gi alle barn god 
utdanning, beskytte barn mot vold og overgrep, 
bekjempe fattigdom og stå sammen med barna 
i klimakampen.

– Dette er en god plattform som det er lett 
å stille seg bak, understreker Veierød. Den 
nyvalgte styrelederen synes det er veldig bra at 
Redd Barna har samlet seg om en tydeligere og 
mer spisset strategi. 

– Så hvor går veien videre nå for organisasjo-
nen? 

– Jeg er glad for å få lede Redd Barna videre 
med en tydelig og godt forankret strategi. Vi 
har klare mål, og med klare mål er det også en-
klere å følge opp at vi gjør det vi har bestemt at 
vi skal gjøre. Vi vil så mye innenfor vårt områ-
de, og det kan bli for mye. Men vi må våge å vel-
ge noe bort, for å lykkes med det vi skal gjøre. 

ET STORT FELLESSKAP
– Hva er nytt i forhold til den gamle strategien?

– Klimasaken er nå tydeligere innlemmet i 
vår strategi, og det er et viktig område. Så kan 
en spørre: Når så mange organisasjoner har kli-
ma som hovedfokus, skal da Redd Barna også 
være opptatt av det? Jeg ser det slik at det er 
umulig som barnerettighetsorganisasjon ikke å 
ha et klimaperspektiv, når klima- og miljøtrus-
selen vil få så stor betydning for barns framtid. 
Så må vi diskutere og ta stilling til hvordan vi 
best skal inkludere det i vårt arbeid. 

– Hva blir de største utfordringene i den nye 
strategiperioden?

– Vi er helt avhengig av økonomiske midler 
for å kunne drive arbeidet vårt, og trenger øko-
nomisk støtte både fra store, offentlig dono-
rer, næringslivet og private støttespillere. Vi 
må også være tro mot de prioriteringene vi har 
gjort, og sikre at vi jobber effektivt og godt i alle 
ledd, slik at vi når best mulig fram til dem vi 
skal hjelpe, sier Kristin Veierød.  og legger til:

– Jeg synes dette er et veldig meningsfullt ar-
beid. Redd Barna er en veldig kompetent orga-
nisasjon, og jeg gleder meg til å være styreleder 
i et stort fellesskap som jobber for barn. 

Kristin Veierød, styreleder 
i Redd Barna

– Jeg kan ikke tenke meg noe mer meningsfullt enn å 
lede Redd Barna, sier den nyvalgte hovedstyrelederen, 
Kristin Veierød. Hun gleder seg til å ta fatt på oppgaven.
TEKST: ELIN TOFT
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Ito intense og innholdsrike dager midt 
i september avholdt Redd Barna sitt 
landsmøte i Trondheim. Drøyt 140 
deltakere fra nord og sør, øst og vest 

var samlet for å diskutere og beslutte i for-
melle og uformelle samtaler gjennom hele 
helgen. Landsmøtet er Redd Barna sitt høy-
este beslutningsorgan og landsmøtet mø-
tes hvert tredje år. Det viktigste som beslut-

tes på landsmøtet er den nye strategien som 
skal gjelde for de neste tre årene 2022-2024. 
I tillegg velges nytt hovedstyre, medlemssty-
re og medlemmer til diverse komiteer og ut-
valg.

GODE DISKUSJONER
I tillegg til de formelle beslutningene som ble 
fattet, er landsmøtet også et sted for samtaler 

i pauser, i korridorer, under måltider. Oppda-
teringer, utvekslinger og samtaler om smått 
og stort. 

I forkant av landsmøtet var det stor 
usikkerhet om vi kunne møtes fysisk. 
Smittesituasjonen i Trondheim var øken-
de, og vi hadde laget en plan B for et digi-
talt landsmøte. Heldigvis slapp vi det og 
det var flott å møte «kollegaer» fra hele 
landet. Diskusjonene og debattene var 
interessante, meningsfulle og nødvendige 
i utviklingen av vårt medlemsdemokrati. 
Gjennom å la ulike meninger bryte mot 
hverandre, utvikles argumenter og per-
spektiver og vi kan lande på vedtak som 
har vært diskutert på en utfyllende måte.

Hektisk aktivitet på landsmøtet i september.  Alle foto: GUNNHILD SØRÅS

VERDIEN AV ET 
MEDLEMSDEMOKRATI
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KOMMER TETT PÅ BARNA
Jeg er veldig glad for at vi har et medlems-
demokrati; at Redd Barna er en organisasjon 
hvor medlemmene setter sitt preg på strate-
gien. Forut for landsmøtet hadde vi en om-
fattende medvirkningsprosess der vi i alt 
mottok mer enn tusen innspill fra frivillige, 
medlemmer og ansatte. Alle disse innspille-
ne er med å forme og påvirke den strategien 
vi nå har landet på. Jeg er sikker på at strate-
gien hadde sett annerledes ut – og ikke vært 
like god – dersom den kun hadde vært utfor-
met av en liten gruppe ansatte.  

Det er gjennom arbeid lokalt i hele Nor-
ge at Redd Barnas frivillige og medlem-
mer kommer tett på barn og deres opp-
vekstvilkår. Det er gjennom de konkrete 

erfaringene medlemmer og frivillige gjør i 
sitt arbeid med barn at vi kan se tydeligere 
hvor det er behov for ekstra innsats, en-
dret lovverk, mer penger eller andre tiltak 
som myndighetene bør vurdere. De fleste 
andre Redd Barna-organisasjonene ver-
den over er ikke medlemsorganisasjoner. 

UTVIKLER DEMOKRATIET
For meg er det en styrke å ha flere tusen frivil-
lige og medlemmer i ryggen når vi utformer 
våre planer og strategier. Å vite at disse er for-
ankret i den virkeligheten våre medlemmer 
og frivillige erfarer, gir ekstra trygghet og bi-
drar til en enda bedre kvalitet i arbeidet vårt.  
Som organisasjon er vi opptatt av at barn og 
unge selv skal forstå sin rolle som samfunns-

borgere i et demokrati, og gjennom Barnas 
Valg får barn innblikk og forståelse av hvor-
dan de selv kan være med på å påvirke og ut-
vikle demokratiet. 

At vår egen organisasjon fungerer på 
samme måte, synes jeg er flott. Som med-
lem i Redd Barna, kan du være med å på-
virke små og store retningsvalg organisa-
sjonen skal foreta til 
det beste for barn.

Hilsen 
Birgitte Lange
generalsekretær i  
Redd Barna

«Jeg er veldig glad for 
at vi har et medlems-
demokrati; at Redd Barna 
er en organisasjon hvor 
medlemmene setter sitt 
preg på strategien.»
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RETURADRESSE: REDD BARNA, 4896 GRIMSTAD

Gi barna en julegave som de kan glede seg over hele året! Redd 
Barnas Vidunderpost er laget for å åpne barnas horisont mot en 
større verden. Hver måned får barnet et postkort fra et nytt land og 
får en hemmelig kode til et digitalt univers. Her blir vi kjent med nye 
barn og land på en spennende måte.  All inntekt fra Vidunderpost går 
til Redd Barnas arbeid.    
Bestill her: www.vidunderpost.no

Her er årets 
julegave!
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