TV-aksjonen 2023:

GI EN FRAMTID
TIL KRIGENS BARN
Søknad TV-aksjonen 2023

Sammen kan vi sørge for at 80 000 barn kan la
krigen tilhøre fortiden, og gi dem håp for framtiden.

GI EN FRAMTID TIL KRIGENS BARN
 Da russiske stridsvogner tok seg inn i Ukraina 24. februar i år, gjorde
det noe med oss. Plutselig var det krig i Europa, bare noen centimeter
unna på verdenskartet, og for mange var det første gang frykten og
nøden kjentes så nær.
Vi leste historier om foreldre som tusjet telefonnummeret til slektninger på ryggen til ungene, i
tilfelle de selv ble drept på flukt. Vi så bilder av gråtende barn som kom mutters alene over grensa til
Polen, med bare et kosedyr å klamre seg fast i. Vi
tenkte: «Det kunne ha vært mitt barn».
Og vi kunne ikke la være å reagere.
Nestekjærligheten, givergleden og mobiliseringen
vi har sett de siste månedene mangler sidestykke.
Hjelpeorganisasjonene slo raskt nye innsamlingsrekorder, og over hele landet har vi sett store og små
initiativ for å hjelpe krigens ofre. Det er rørende,
og det gir håp om at vi kan hjelpe enda flere.
For enhver krig er en krig mot barn. Og det som
nå skjer i Ukraina, skjer også mange andre steder
i verden. Redd Barna søker TV-aksjonen 2023 for
å videreføre dette sterke engasjementet, slik at vi
kan gjøre en forskjell for flere barn som vokser
opp i krig.
BARN RAMMES MED VILJE
Omtrent 452 millioner barn lever i dag i krigssoner.
Det betyr at hvert sjette barn i verden får en start
på livet som preges av vold og konflikt. Der hjemmene de skal føle seg trygge i blir bombet i stykker. Der familiemedlemmer og lekekamerater rives
bort helt uten forvarsel. Der de selv kan oppleve å
bli skutt på, og måtte flykte fra alt de kjenner.

I krig og konflikt rammes barn med vilje, både
strategisk og målrettet. Små barn, som skulle gått
på skolen og lekt med venner, blir i stedet brukt
som barnesoldater, selvmordsbombere og sex
slaver. Hver eneste dag blir barn voldtatt og
torturert som et våpen i krig.

HJELPEN SOM ENDRER ALT
Det er ikke vanskelig å forstå at det er skadelig å
vokse opp under slike forhold. Og ringvirkningene
kan bli vel så ille, om det ikke settes inn gode og
raske tiltak. Vi vet at mange barn som rammes av
krig vil vokse opp med tunge traumer og skader.
Millioner av barn får store brudd i utdanningen sin,
og går dermed glipp av kunnskap, sosialisering, mat
og trygghet de virkelig trenger. Mange vil havne
i en fattigdomsspiral, der barnearbeid, barneekteskap, prostitusjon og rekruttering til væpnede
konflikter står igjen som eneste muligheter for
fremtiden. Også barn som flykter til trygge land
som Norge, kan oppleve å slite psykisk og mangle
støtte til å håndtere hverdagen.

Å gi faglig forankret, helhetlig og langsiktig hjelp
på riktig tidspunkt er avgjørende. Redd Barna er til
stede i krigsområder, på fluktruter, i flyktningleirer
og i nye hjem i nye land. Vi når ut til de mest sårbare barna med skreddersydd innsats. Med barnet
i sentrum arbeider vi for trygge familier, trygge
skoler og trygge samfunn som beskytter barn.
Redd Barna bygger bærekraftige prosjekter til
passet den lokale situasjonen og samarbeider med
lokale aktører – og barna selv. Vi hjelper barn som
har en vond fortid med å finne sin plass og styrke
sin stemme.
Sammen med TV-aksjonen kan Redd Barna bidra
til at barn som har flyktet til Norge, tar vare på seg
selv gjennom mestring, felleskap og inkludering
i sitt nærmiljø. Vi kan gjenforene barn med sine
familier i Sør-Sudan, gi barnesoldater og barn som
er seksuelt misbrukt i Kongo barndommen tilbake,
og vi kan gi barn fra Syria og fra rohingya-minoriteten utdanning og trygge steder å være barn. Vi kan
beskytte barn som rammes av krigen i Ukraina.
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FRIVILLIG BARNEVERN

Mobilisering av frivillige til barnevernsarbeid. Barn trenger et sosialt
sikkerhetsnett, særlig i land der
offentlige barnevernssystem
fungerer dårlig eller ikke eksisterer.

SLIK SKAPER VI TRYGGHET
TRYG
GE L
I KRIG OG KONFLIKT
OKA
LSA
MF
UN
N
AKTIVITETSSENTRE

Barn får hjelp til
å bearbeide vanskelige opplev
elser, utvikle seg
kognitivt og får lov
til å leke og være
barn igjen.

TRY
GG
ES
KO
LE
R

BESKYTTE SKOLER

Identifiserer, forebygger
og reduserer risikoer
mot skole og skolevei
i samarbeid med skolene,
fordeldre og lokal
samfunn.

LOKAL MEDVIRKNING
Barn og ungdom får
kunnskap og verktøy til
å skape endring for seg og
sine lokalsamfunn.

STØTTE LÆRERE

Gir lærere støtte
og kurs i hvordan de
best underviser i krisesituasjoner.

TRYGGE F
AMI
LIER

HOLDE STATER
ANSVARLIGE

Vi holder staten
til ansvar: Det er
statens oppgave
å beskytte barna fra
krig og konflikt.

HJELP TIL
FORELDRE

Psykososial støtte
og praktisk hjelp til
amming og riktig
ernæring.

TRY
GG
EB
A
RN
HJELP TIL ENKELTBARN

Hjelpearbeidere identifiserer
spesielt sårbare barn og følger opp
barna og familiene deres.

GJENFORENING AV
FAMILIER
Gjenforene barn med
familien eller andre
omsorgspersoner.

SPESIALHJELP

Ekstraundervisning til
særlig sårbare barn, og kurs
til barn i håndtering av
vonde opplevelser.
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Med midlene fra TV-aksjonen vil vi hvert
år bidra til en tryggere barndom for

3 300 barn

NORGE
 Krigen i Ukraina har ført til at det bygges opp
akuttmottak i rekordfart og antallet asylankomster er mangedoblet. Barn som flykter til Norge
fra krig og konflikt møter hindringer som bidrar
til utenforskap og hindrer inkludering i møte
med det norske samfunnet.
Mottakstilværelsen begrenser barnas muligheter
fysisk, psykisk og ikke minst økonomisk. Barn og
unge som bor på asylmottak lever tett på både egne
og andres problemer og bekymringer.
Barn som opplever og overlever krigens grusomheter kan få traumer for livet. Å komme raskt i gang
med skolegang, få venner og være med på lek og
fritidsaktiviteter er ofte helt avgjørende for hvordan
barn vil takle krigens traumer. Dette er rettigheter
som alle barn har og som norske myndigheter er forpliktet til å ivareta og oppfylle.
TRYGG VELKOMST OG INKLUDERING
Barnekonvensjonens artikkel 31 stadfester barns
rett til lek og fritid. For barn som lever i sårbare
situasjoner er fritidsaktiviteter ekstra viktige fordi
det kan bidra til økt tilknytning og tilhørighet til
lokalmiljøet. Redd Barnas frivillige legger til rette for
at barn og deres familier får en mer aktiv og inkluderende hverdag.
Gjennom TV-aksjonen ønsker Redd Barna å videreføre og styrke våre inkluderings- og integreringsaktiviteter og bidra til at alle barn har en aktiv fritid

Redd Barnas
aktiviteter for barn
i Norge bidrar til
fellesskap, tilhørighet
og samhold.

og mulighet til å oppleve mestring og fellesskap.
Redd Barna vil blant annet bidra til en trygg og god
velkomst av barn som har flyktet til Norge. Vi vil
bidra til at barna blir godt mottatt, møter trygge
voksne og blir inkludert i ulike fellesskap. Vi vil
mobilisere frivillige og samarbeidspartnere landet
over til dugnad for barn og familier i sårbare livs
situasjoner. Sammen vil vi skape trygge arenaer og
møteplasser der barna kan få pusterom, føle fellesskap og mestring.
Redd Barna arrangerer ulike fritidsaktiviteter på
asylmottak flere steder i Norge, og med familier
som har fått oppholdstillatelse og har blitt bosatt i
en kommune. Vi bidrar til at barn og familier som
har flyktet til Norge blir kjent med muligheter i sitt
nærmiljø, opplever mestring og inkludering gjennom deltakelse på ulike kultur-, natur- og fritids
aktiviteter, bygger nettverk og får tilhørighet til
deres nye lokalsamfunn.
RELASJONER OG RESPEKT
I Norge har Redd Barna jobbet med rettighetene til
barn som søker asyl i nesten 20 år. En styrke i Redd
Barnas arbeid er at det er frivillige som gjennom
fører aktivitetene, på en måte som er godt planlagt, tilrettelagt og kvalitetssikret av våre ansatte.
Frivillighet vitner om personlig engasjement, og
legger til rette for likeverdige relasjoner og gjensidig
respekt mellom deltakerne. For barn som har flyktet
til Norge er dette svært verdifullt. Mange har vært
gjennom tøffe opplevelser på flukt, og trenger korrigerende opplevelser som viser at andre mennesker
er gode og vil dem godt.
Redd Barna er opptatt av at barn skal ha kjennskap til sine rettigheter og at de får medvirke i saker
som angår dem. Erfaringer fra det frivillige arbeidet
med barn inngår også som en viktig del av et omfattende politisk påvirkningsarbeid for å sikre rettighetene til barn som har flyktet til Norge.
Med midler fra TV-aksjonen vil Redd Barna
styrke sin kapasitet til å nå ut til flere barn i Norge
og bidra til at alle barn har mulighet til å oppleve
mestring og fellesskap. Med en slik styrking vil vi
hvert år skape trygge arenaer og møteplasser for
over 3 300 barn i Norge som er i sårbare livssituasjoner, blant annet dem som har flyktet fra krig og
konflikt til Norge.
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Med midlene fra TV-aksjonen vil vi hvert
år bidra til en tryggere barndom for

30 000 barn

SØR-SUDAN
 I Sør-Sudan har generasjoner med barn vokst
opp med krig. I 2011 ble det tent et håp om mer
fredelige tider, da Sør-Sudan fikk sin selvstendighet
og ble verdens yngste stat. Men årene etterpå har
vært preget av stor usikkerhet, tilløp til borgerkrig
og mislykkede fredsforhandlinger. Krigshandlinger
og økonomisk kollaps har fordrevet mange fra hjemmene sine, og enda flere har mistet livsgrunnlaget
sitt. 8,9 millioner mennesker har behov for beskyttelse og humanitær assistanse i Sør-Sudan, og 54 %
av disse er barn.
GJENFORENING AV BARN OG FAMILIE
I Sør-Sudan er 2 millioner mennesker internt fordrevne og 2,3 millioner har flyktet til naboland. I
det kaoset som flukt og fordrivelse er, har mange
barn mistet eller kommet bort fra foreldrene og
familiene sine. Redd Barnas erfarne feltarbeidere i
Sør-Sudan møter barn ned i 8-årsalderen som må
klare seg på egen hånd, og barn som alene tar vare
på yngre søsken.
Redd Barna arbeider med å gjenforene så mange
barn som mulig med familien eller andre voksne de
står nær, eller å finne trygge fosterhjem for barna.

Søstrene
«Rebecca»
og «Abi» ble
gjenforent
med sin mor
«Grace».
I Sør-Sudan
har Redd
Barna gjenforent 7000
barn med
sine familier.

Å spore opp foreldre, slektninger eller naboer er et
møysommelig og tidkrevende arbeid. Redd Barna
leter både innenfor og utenfor landets grenser.
Redd Barna i Sør-Sudan har siden 2013 gjenforent
7000 barn med familiene sine, men behovet er mye
større. Med TV-aksjonsmidlene vil vi kunne trappe
opp dette arbeidet og gjenforene 250 flere barn
hvert år med sine familier.
USYNLIGE SÅR ETTER SEKSUALISERT VOLD
I 2018 slo FN alarm om en dramatisk økning i konfliktrelatert, seksualisert vold i Sør-Sudan. De vanligste overgrepene var kidnapping for seksuelt slaveri,
voldtekt og gjengvoldtekt. FNs fredsbevarende
styrker snakket med over 1000 ofre for seksualisert
vold, hvorav 153 var barn. FN regner med at tallene
bare er en liten brøkdel av faktiske overgrep, og at
stigma, frykt for hevn og manglende helsetilbud er
blant årsakene til at ikke flere saker meldes inn.
For jenter og gutter som har vært utsatt for seksualisert vold er det spesielt viktig å få tilgang til psykososial helsehjelp og helsetjenester som er tilpasset barn
og unge. I tillegg til fysisk skade etterlater seksualisert
vold dype sår som kan ødelegge mange år av et liv.
Redd Barna gir psykososial oppfølging og helseinformasjon til barn og ungdom, og sørger for at de som
trenger det får tilgang til helsehjelp. Redd Barna lærer
opp helsearbeidere til å møte barn og unge på en god
måte, med omsorg og uten fordømmelse og stigma.
Redd Barna følger opp familiene og lokalsamfunnet
rundt barn og ungdom som har vært utsatt for seksualisert vold, bekjemper stigma og tabu og sørger for
at barn får oppleve tilhørighet og håp. Kunnskap og
veiledning om seksuell helse, særlig for ungdom, er
sentralt. I tillegg jobber Redd Barna for at barn skal
være trygge på vei til skolen og i klasserommet. I konfliktområder merkes konsekvensene av krig overalt,
også på skoler. Redd Barna jobber derfor med lokale
myndigheter for å forhindre at vold og overgrep skjer
der barn kommer for å lære og ha det gøy.
Redd Barna er til stede i områder av Sør-Sudan
som få andre organisasjoner når. Med TV-aksjonsmidlene vil vi over 4 år kunne satse enda mer i disse
områdene og nå ytterligere 30 000 barn og 10 000
voksne hvert år med skreddersydd hjelp, psykososial
støtte og målrettet opplæring i barns beskyttelse og
barns rettigheter.
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Med midlene fra TV-aksjonen vil vi hvert
år bidra til en tryggere barndom for

15 000 barn

SYRIA
 Når krigen i Syria nå går inn i sitt tolvte år,
bringer den med seg dystre utsikter for syriske
barn.
2,5 millioner barn er på flukt i eget land, og like
mange er registrert som flyktninger utenfor landet. Mange barn og familier har flyktet flere ganger og står igjen med veldig lite. Barn mister år av
barndommen og skolegangen sin og trenger nye
arenaer for å leke og lære. Underveis på flukt har
mange barn blitt utsatt for overgrep, barnearbeid og
tvangsekteskap.
Redd Barna har bred tilstedeværelse i Syria, og
møter barn i mange ulike situasjoner. Det gjelder
barn som bor i flyktningleirer for internt fordrevne,
barn som sitter i interneringsleirer, barn på flukt
og andre barn i nord-Syria. Den politiske situasjonen endrer seg imidlertid raskt. Redd Barnas
respons for å beskytte konfliktrammede barn og
deres familier vil endres i takt med situasjonen på
bakken og behovene i Syria og i grenseområdene
rundt.
OVERKOMME TRAUMER
I Syria har FN og Redd Barna dokumentert omfattende seksuelle overgrep og tortur mot både jenter
og gutter, begått av flere av partene i konflikten.
Barn forteller om alvorlige fysiske skader og smerter, og om skam, søvnproblemer, maktesløshet og
selvmordstanker. For traumatiserte barn er det viktig med hjelp for å finne en opplevelse av normalitet
midt i usikkerheten. Redd Barna vil gi barn psykososial støtte gjennom samtaler, grupper, kunst, lek og
læring. I hjemmet skal Redd Barna lære opp foreldre
i hvordan være gode foreldre i en krisesituasjon, og
gi lærere opplæring i å gi psykososial støtte til barna
de har ansvar for.
Ved å etablere trygge aktivitetssentre sikrer vi
også at barn har egne frisoner som er lagt opp
til lek og moro. Her får barn også mulighet til å
snakke med trygge voksne og bearbeide vanskelige
opplevelser.
TRYGG SKOLEHVERDAG FOR BARN I KRISE
Gang på gang når barn blir spurt om hva som er det
aller viktigste for dem, svarer de skole. Skolen er
en overlevelsesarena for barn i en akutt krise, ved

at den representerer normalitet i en vanskelig tid.
Det er en arena hvor barn treffer venner, leker og
lærer. Skolen bidrar til en normalisering av en ellers
ekstrem hverdag, og bidrar til at barna får bearbeidet sine opplevelser. Samtidig vil barn som går på
skolen være mindre utsatt for rettighetsbrudd som
barneekteskap og barnearbeid.
Mange syriske barn har ikke tilgang til vanlige
skoler, men trenger midlertidige læringssentre i
nærheten av der familien er. Redd Barna skreddersyr utdanningsprogram for barn som har stått
utenfor skolen en kortere eller lengre periode. Det
må være trygt å komme til og fra læringssentrene,
særlig for jenter, og det må være gode sanitær- og
hygieneforhold på sentrene.
FOR DE MINSTE BARNA
Dårlig tilgang på mat, vann og hygiene preger hverdagen i nord-Syria. Enkelte steder rapporteres det
om en økning i underernæring, og hardest rammet
er de minste barna, de som er mest utsatt for infeksjoner og sult. Redd Barna vil undersøke barn opp til
5 år for underernæring og sørge for at alvorlig underernærte barn får oppfølging. Vi sørger for at mødre
og fedre får kunnskap og ferdigheter i hvordan de
kan gi barna riktig ernæring, og vi vil også lære opp
foreldre i hvordan de selv kan måle underernæring
hos egne barn. Dette er helt grunnleggende tiltak
som gjør at flere barn overlever.
Til sammen vil Redd Barna med TV-aksjonsmidlene kunne nå 15 000 syriske barn og 8000 voksne
hvert år i en 4-årsperiode med tiltak fokusert på
overlevelse, psykososial støtte og utdanning.

«Zahira» bor i en
flyktningleir for internt
fordrevne i Syria. Leiren
ble rammet av kraftig
storm og flom.
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Med midlene fra TV-aksjonen vil vi hvert
år bidra til en tryggere barndom for

ROHINGYAFLYKTNINGENE
 Siden august 2017 har nær 800,000 mennesker
fra rohingya-minoriteten krysset grensen fra Myanmar til det som har blitt verdens største flyktning
leir i Cox’s Bazar, Bangladesh. De har flyktet fra vold
og menneskerettighetsbrudd i Northern
Rakhine-delstaten i Myanmar.
FN-rapporter viser at grov voldtekt av jenter, gutter,
kvinner og menn har vært spesielt omfattende i
Myanmar som en systematisk del av volden mot,
og fordrivelsen av, rohingyaene fra landet. Mer enn
halvparten av rohingyaer på flukt er barn. Mange
av dem har mistet familie og vært vitne til drap, tortur og voldtekt, eller selv overlevd grov vold. Etter
at militære i Myanmar gjennomførte et kupp mot
landets demokratisk valgte regjering i fjor er situasjonen i landet og for rohingyaene mer usikker enn
noen gang.
TRYGGE RAMMER FOR BARN I FLYKTNINGLEIR
Utdanning er en nøkkel til å gjenopprette normalitet og finne tilbake til en hverdag for barn som
har opplevd slike traumer. Redd Barna driver i dag
rundt 100 læringssentre i Cox’s Bazar i Bangladesh
for rohingya-barn der utdanning kombineres med
beskyttelse og psykososial oppfølging.
Mange barn har bodd i flyktningleiren siden 2017,
uten mulighet eller utsikter til å returnere til hjemlandet. For at disse barna skal ha en mest mulig normal hverdag jobber Redd Barna for at de skal gå på
skole, leke og lære hver dag. Covid-19 pandemien
førte imidlertid til at læringssentrene ble stengt i
nesten to år, som igjen førte til at barna mistet sine
trygge rammer. Redd Barna vil nå sikre at læringssentrene blir rehabilitert og at barn kommer tilbake
til skolen og får normaliteten i hverdagen tilbake.
PSYKOSOSIAL STØTTE
Lærerne i flyktningleiren Cox’s Bazar får opplæring
i «psykologisk førstehjelp» og andre verktøy for
å møte barns reaksjoner på det de har gjennomlevd. Med jevne mellomrom følger Redd Barna
opp lærerne for å se hvordan de bruker det de har
lært, og for å gi dem en mulighet til å dele og drøfte
utfordringer og nye behov som melder seg. Det er
lærerne, sammen med omsorgspersoner, som best

10 000 barn

kan se hvilken oppfølging hvert barn trenger. Redd
Barna samarbeider tett med dem for å sikre at barn
er beskyttet og har tilgang til helsetjenester og
annen oppfølging, også i flyktningleiren.
Redd Barna gir opplæring til foreldre i Cox’s Bazar
og områdene rundt leiren om helse, hygiene, ernæring, og oppdragelse, og om hvor viktig det er at jenter og barn med funksjonsnedsettelser får kunne gå
på skole. Sammen med ledere i lokale foreninger og
grupper, er foreldrene nøkkelpersoner i å sørge for
at så mange barn som mulig har tilgang til læringssentrene og gjennomfører utdanningsløpet.
Redd Barna jobber også for å påvirke den politiske situasjonen for å styrke rohingya-barns rettigheter. Vi er særlig opptatt av retten til utdanning og
hvordan denne ivaretas i en fluktsituasjon og i en
situasjon hvor det er sterke politiske drakamper om
rohingya-folkets skjebne. Redd Barna har en beredskapsplan for at vi fortsatt skal kunne gi utdanning
og beskyttelse til rohingya-barn hvis familier returnerer til Myanmar, og TV-aksjonsmidlene vil derfor
kunne brukes både i Bangladesh og i Myanmar.
Med TV-aksjonsmidlene vil Redd Barna hvert år
i 4 år kunne nå ytterligere 10 000 barn med utdanning, barnevennlige aktiviteter og hjelp til å bearbeide vonde opplevelser. Redd Barna vil også nå
8000 voksne med opplæring og veiledning om barns
beskyttelse og barns rettigheter.

«Aziz» ble skutt i
beinet da han og
familien flyktet fra
Myanmar. Nå bor
han i flyktningelerien Cox’s Bazar hvor
han blir fulgt opp av
Redd Barna. «Aziz»
kan du også se på
forsiden av denne
søknaden.
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Med midlene fra TV-aksjonen vil vi hvert
år bidra til en tryggere barndom for

22 000 barn

KONGO
 Barn i Den demokratiske republikken Kongo
(heretter Kongo) er fanget i én av de mest komplekse
og langvarige humanitære krisene i verden.
I 2022 preges særlig de østlige delene av landet av
stor politisk ustabilitet og en stat som ikke greier
å beskytte eget folk. Sivilbefolkningen er fanget i
skuddlinjen mellom et utall væpnede grupper og
den kongolesiske hæren. Konflikten i Kongo pågår
i stor grad i skyggen av andre konflikter og får lite
oppmerksomhet internasjonalt, samtidig som det er
ett av landene i verden hvor barn har det verst.
BORTFØRTE BARN TILBAKE TIL SAMFUNNET
Barn har vært brukt som soldater i Kongo i mange
tiår. Det anslås at over 10 000 barn er del av væpnede grupper i Kongo. De aller fleste befinner seg
i to provinser øst i landet. Spesielt for Kongo er at
også jenter rekrutteres til å delta i krigføring, samtidig som de ofte holdes som sexslaver. For Redd
Barna er Øst-Kongo et hovedinnsatsområde, og vi
er blant organisasjonene som forhandler barn fri
fra væpnede grupper. For disse barna trengs støtte
til å håndtere vonde opplevelser, gjenforening med
familien, reintegrering i lokalsamfunnet og en vei
tilbake til skolen. Redd Barna og våre partnerorganisasjoner gir tett oppfølging til barna og familiene
deres.
Mange barn er utsatt for alvorlige rettighetsbrudd, samtidig som samfunnsstrukturene er svake.
Vi mobiliserer frivillige til barnevernsarbeid, og sørger for at barn som har som opplevd vold og overgrep får nødvendig hjelp. Barn som har blitt adskilt
fra sine omsorgspersoner er spesielt sårbare for
rekruttering til væpnede grupper, seksualisert vold
og utnyttelse. Redd Barna jobber for familiegjenforening og finner alternative omsorgsløsninger der
det er nødvending.
Andre barn kan behøve støtte til å finne veien
tilbake til familien og lokalsamfunnet av andre grunner. Seksualisert vold, inkludert voldtekt, rammer
mange unge jenter i Kongo. Det er ofte tabubelagt
å snakke om, og overlevere av seksualisert vold kan
oppleve å bli isolerte og utestengte fra samfunnet.
Redd Barna går i dialog med familien og lokalsamfunnet for å bryte tabuer og sørge for at barna kan
få trygghet der de er.

BESKYTTE SKOLER MOT KRIGSHANDLINGER
I Kongo har det særlig vært en utfordring at væpnede grupper og hæren tar i bruk skoler som militære baser eller våpenlagre. Det gjør skolene til
militære mål, og stenger barn ute fra skolene deres.
Etter påvirkningsarbeid fra Redd Barna og andre,
undertegnet Kongo i 2016 «Safe Schools Declaration». Erklæringen forplikter nasjonale og lokale
myndigheter til å arbeide for at skolen og skoleveien
skal være trygge.
Erklæringen er et nyttig redskap når Redd Barna,
skoleledere og partnerorganisasjoner går i dialog
med hæren og med væpnede grupper. Ved å stå
samlet kan rektorer, lærere, foreldre og lokalsamfunnet for øvrig insistere på at skoler ikke skal brukes som del av krigføringen, og at soldater ikke skal
sove eller bo på skolene eller ha militærøvelse der.
I tillegg til dialogen med militære aktører, bidrar vi
med opplæring av lærere og foreldre i tema som
læringsmiljø, oppdragelse uten vold, sårbare barns
behov og hvordan man kan oppdage at barn kan ha
vært utsatt for vold.
I en 4-årsperiode vil Redd Barna vil kunne skalere
opp innsatsen i Øst-Kongo med TV-aksjonsmidlene
og nå ytterligere 22 000 barn og 7000 voksne med
trygg skolegang, reintegrering i familie og samfunn,
og mobilisering av lokalsamfunn for beskyttelse av
barn.

«Naomi» ble voldtatt av en gruppe
væpnede menn. Hun drømmer
om å få hjelpe andre barn som har
opplevd vold og overgrep.
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Ei jente venter i busskø
på flukt fra Kyiv.

UKRAINA
 Redd Barna er i dag til stede i Ukraina og nabolandene rundt med nødhjelpsrespons for å møte
umiddelbare behov som tilgang på mat, vann og
trygge steder å oppholde seg.
Vi deler også ut varme klær, tepper og varmeovner
– det er kaldt i Ukraina nå, og mange barn fryser.
Samtidig jobber vi med å gjenforene de barna som
ankommer grensen alene med familie og venner i
nabolandene. Barna er sultne, slite og redde etter
mange dager på flukt, og vi sørger for at disse barna
får psykososial støtte og hjelp til å bearbeide traumene. Vi vet lite om hvordan situasjonen vil være

DETTE ER
REDD BARNA
 Vi er en partipolitisk og religiøst nøytral organisasjon, som baserer vårt arbeid på FNs konvensjon for barns rettigheter.
 Den globale Redd Barna-bevegelsen (Save the
Children) nådde totalt 43 millioner barn i 2021
med helsehjelp, utdanning og beskyttelse.
 Save the Children ble stiftet i 1919 av grunnlegger Eglantyne Jebb, blant annet for å hjelpe
‘fiendens’ barn som sultet i landene som gikk
tapende ut av første verdenskrig. I Norge var
det fredsaktivisten Sigrid Helliesen Lund som ble
norske Redd Barnas første styreleder. Helliesen
Lund reddet flere titall jødiske barn under andre
verdenskrig.

høsten 2023. Det kan være pågående krig og fremdeles behov for nødhjelpsrespons. Det kan være
mer fokus på gjenoppbygning av landet, og dermed
behov for å støtte barn og familier i å komme tilbake til en trygg hverdag på skolen og hjemme. Det
kan også være behov for å støtte mottakssentre på
grensen. Hvordan vi best hjelper barna i Ukraina vil
avhenge av hva situasjonen er.
Vi har et apparat og folk på bakken inne i Ukraina
og nabolandene som fort kan snu seg rundt ettersom behovene endres. Vi ønsker derfor å være fleksible med tanke på hvordan eventuelle midler fra
TV-aksjonen kan støtte vår innsats her.

 I dag arbeider Save the Children i 123 land i
alle verdensdeler, der barn trenger oss aller mest:
i krigsherjede områder i land der elementære
rettigheter ikke innfris, der underernæring, fattigdom og nød er en del av hverdagen og der barn
faller utenfor fellesskapet.
 Redd Barna har i Norge over 4900 aktive
medlemmer og frivillige over hele landet, og over
100 000 støttespillere som gir av sin tid, stemme
eller penger. Norske Redd Barna ble stiftet i 1946
med et spesielt ansvar for krigen og fiendens barn
i Norge. De første årene tok vi imot barn fra Tyskland og Østerrike.
 Redd Barna har jobbet med å beskytte barn
i krig i over hundre år, og baserer vårt arbeid på
forskning og kunnskap om hva som virker.
 Vi samarbeider med mange lokale partnere
for å gi best mulig hjelp til barna som trenger det
aller mest.
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SLIK VIL VI BYGGE
TV-AKSJONEN 2023
 I 2023 er det akkurat 20 år siden Redd Barna
hadde TV-aksjonen sist. Siden den gang har TV-
aksjonen videreutviklet seg, innovert og utvilsomt
høstet mange verdifulle erfaringer. Redd Barnas
grunnholdning er at TV-aksjonen er til låns og at
det er den heldige organisasjonens ansvar å gi den
videre i enda bedre stand året etter.
Skulle vi fått muligheten, ønsker vi lære av andre
organisasjoner og sekretariatet, og samarbeide
tett for å finne ut hvordan vi best forvalter dette
ansvaret. Samtidig vil vi tilføre vår kompetanse og
hundre års lange erfaring med å hjelpe barn i krig
for å oppnå best mulig resultat. En stor fordel er at
mange av forutsetningene for å mobilisere bredt
allerede er på plass.
ERFARING I Å ENGASJERE BARN FOR BARN
Et helt grunnleggende prinsipp for Redd Barna er
å involvere barn og sikre at deres stemme blir hørt
i saker som angår dem. Vi innhenter erfaringer
og kunnskap fra barn for at både informasjon og
tiltak er i tråd med barns virkelighet og hverdag.
For eksempel tilrettelegger vi mange medvirkningsprosesser med barn i Norge som har kommet som
asylsøkere.
Vi har lang erfaring i å involvere barn på måter
som også vekker glede og oppmerksomhet. Et
eksempel er «Barnas Valg», der 70 000 barn avga sin
stemme i forbindelse med Stortingsvalget i 2021. Et
annet er «Redd Barnas Fredsprisfest», der barna på
sin egen måte feirer vinnerne av Nobels fredspris,
som ble arrangert for 24. gang i høst. Vi utvikler
også undervisningsmateriell, som brukes av pedagoger og lærere over hele landet, og har tilgang på
et stort nettverk av barne- og ungdomsskoler og en
rekke barnehager.
Redd Barna har et godt samarbeid med Salaby i
arbeidet med å utvikle digitale undervisningsmateriell om vold, overgrep og krenkelser, inkludert

mobbing. Dette er en del av myndighetenes digitale
ressurs- og nettportal jegvet.no til lærere og barne
hagelærere i Norge. Denne erfaringen kan vi dra
nytte av i forbindelse med en TV-aksjonskampanje.
Vi er opptatt av å utvikle innhold som engasjerer
barn og unge på deres premisser. Vi samarbeider
ofte med andre aktører, for eksempel NRK Super,
for å gjøre oss så relevante som mulig. Her tror vi
også det ligger mange spennende muligheter for å
tenke nytt og kreativt for å engasjere barn, og deres
foreldre, for å gi avgjørende hjelp til barna som
trenger det aller mest.
STORT NETTVERK OG MANGE PARTNERE
Redd Barna har mer enn 240 ansatte, fordelt på
hovedkontoret i Oslo og regionkontorer i NordNorge, Midt-Norge, Vest-Norge, Øst-Norge og
Sør-Norge. I tillegg har vi 84 lokale grupper der
medlemmene kan delta og engasjere seg på ulike
måter. Totalt er det ca. 4900 medlemmer i organisasjonen. Dette er våre fremste ambassadører, som
sammen med TV-aksjonens eget apparat av frivillige
vil være essensielle for en vellykket TV-aksjon. Fra
vår side vil det derfor være svært viktig at denne
gruppen blir inspirert til å bidra og at de føler seg
trygge på budskapet vårt.
Vårt mål er at Redd Barnas store nettverk av
ansatte og medlemmer skal stå parate og klare for å
bidra og bistå det imponerende apparatet av ansatte
og frivillige i TV-aksjonen og om det er mulig vil vi
tilby våre tjenester til lokale komiteer allerede i 2022
for å være godt forberedt på TV-aksjonen 2023.
I tillegg har vi allerede godt etablerte samarbeid
med næringslivet. Vi har engasjerte hovedsamarbeids-partnere i BDO, Accenture, Wiersholm og
NorDan, samt 16 samarbeidspartnere og 40 bedrifts
partnere som vi har tett kontakt med. Det gir oss
et godt utgangspunkt for spennende og innovative
næringslivssamarbeid, som kan frembringe både
bøssebærere og økonomiske bidrag.

Søknad TV-aksjonen 2023

10

Kirsti, Kari og Olav selger vafler til
inntekt for TV-aksjonen i 2003.

TIDSPLAN

«I vår kommunikasjon
vil vi legge vekt på at
det er håp og at det
kan bli bedre.»

HØST 2022

• Erfaringsoverføring fra
Plan og Leger uten Grenser
• Sette intern
organisasjonsstruktur
• Innlede samarbeid
med NRK og forberede
ansettelsen av sekretariatet
• Starte strategiarbeid
• Samarbeid og handlingsplan

VINTER 2022/23

• Valg av kommunikasjons
byrå
• Rekruttere og mobilisere
fylkesapparat
• Planlegge prosjektreiser
• Etablere samarbeid med
næringsliv
og andre partnere
• Starte mobilisering av
Redd Barnas medlemmer
• Utvikle undervisnings
opplegg

VÅR/SOMMER 2023

EN SAK DET ER LETT
Å ENGASJERE SEG I
 Det er lite som vekker så sterke følelser
som urett som begås mot barn. Samtidig er
det svært viktig for oss å ikke la forferdelsen ta
handlekraften fra oss. Barna vi møter gjennom
prosjektene våre viser en enorm egenkraft og
motstandsdyktighet. Vi kan få være med og
bygge opp om framtidstro. I vår kommunikasjon
vil vi legge vekt på at det er håp og at det
kan bli bedre. Gjennom å vise hvilken effekt
prosjektene våre har, og synliggjøre hver
bøssebærers og givers rolle i å bidra til
positive endringer, er vi sikre på at det
norske folk vil være med på å gjøre
en forskjell.

• Gjennomføre
prosjektreiser
• Utvikle kampanje og
bearbeide materiale
• Møter med frivillige fylkesog kommunekomiteer
• Rekruttere ambassadører
• Bøssemateriell og
skolemateriell
• Utvikle PR-plan

HØST 2023

• Kampanje for rekruttering
av minst 100 000
bøssebærere
• Operativt PR-arbeid
• Mobilisere nettverk
og partnere
• Selve aksjonsdagen
• Evaluering
• Starte implementering av
prosjekter
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