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Denne utgaven inneholder:

Barneaksjonen
I løpet av høsten har nesten 1500 barnehager og 200 skoler vært påmeldt FORUTs barneaksjon Vasana og skilpaddebarna.
Mange valgte FN-dagen den 24. oktober som en avslutning på arbeidet med aksjonen og inviterte foreldre,
besteforeldre og nabolag til basar, salgsbod og kaffeservering. Aktiviteten og oppfinnsomheten har vært stor også
i år, og det er blitt samlet inn mange penger til FORUTs innsats blant barn og unge.

Idrett for
menneskerettigheter
FORUT er ikke engasjert i Burma. Likevel vil jeg vie dette hardt prøvede landet litt
spalteplass i denne utgaven av FORUT-nytt.

4 Den malawiske mannen må skapes på nytt!

Militærjuntaen i Burma har hatt makta siden kuppet i 1988, og har gjort Burma til et
av de mest vanstyrte landene i hele verden. Aung San Suu Kyi, partileder for det viktigste
opposisjonspartiet og menneskerettighetsaktivist, ble plassert i husarrest i 1989.
Behandlingen av partilederen har ført til at juntaen har blitt fordømt av et samlet internasjonalt samfunn, og i 1991 ble Aung San Suu Kyi tildelt Nobels fredspris. I 1990 ble
det for første gang på 40 år avholdt demokratiske valg. Opposisjonens soleklare valgseier
ble oversett av militærregimet. Aung San Suu Kyi som ble valgt til statsminister, ble nektet
å tiltre, og juntaen fortsatte sitt totalitære styre.
For noen uker siden var Burma på forsider i alle verdens aviser og hovedoppslag i alle
nyhetskanaler fordi folk i landet etter mange år igjen demonstrerte mot militærdiktaturet.
Titusener av buddhistmunker og andre burmesere tok til gatene i stille protest og med
krav om menneskerettigheter og demokrati. De fredelige demonstrasjonene ble slått ned
med jernhånd og etter neon uker hadde diktaturet igjen opprettet såkalt ro og orden.
Tusenvis av mennesker er fortsatt forsvunnet og folket er igjen brakt til taushet.

13 Nytt tilbakeslag for fredsprosessen på Sri Lanka

Kvartsveien barnehage avleverte pengene på FORUT-kontoret og
deltok i opptellingen. Foto: FORUT.

Sri Lanka i Karrestad barnehage. Innetemperaturen er skrudd godt opp, og
alle er iført sommertøy. Foto: May Dybedal Berget/Halden Arbeiderblad.

Det synes som om det internasjonale samfunn er maktesløse i forhold til sanksjoner som
kan velte diktaturet i Burma, først og fremst fordi stormakten Kina i alle år har opptrådt
som Burmas forsvarer og nærmeste allierte. Den eneste måten å sikre demokrati og
menneskerettigheter i Burma på synes derfor å være å tvinge Kina til å endre holdning.
En gylden anledning å bruke til det er det faktum at Kina skal arrangere de olympiske
sommerleker 2008.
For noen uker siden tok erkebiskop Desmond Tutu til orde for en boikott av OL i Beijing da
han holdt en flammende appell for demokratibevegelsen i Burma på et møte i Göteborg.
Tutus initiativ må støttes. Trussel om OL- boikott er et sterkt virkemiddel, men i arbeidet
for å bli kvitt det umenneskelige regimet i Burma er ingen tiltak for sterke. Fred og
demokrati er viktige grunnverdier for idretten. Hva er vel da bedre enn at idretten kan
brukes i demokratiets og menneskerettighetenes tjeneste?

Morten Lønstad
Generalsekretær
morten.lonstad@forut.no

16 Vold mot kvinner

Barna i Skibotn barnehage framførte låten ”Gummi gummi”. Foto: Espen Bless Stenberg/Framtid i Nord.
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Iresha Sandvik viste tradisjonell dans i Strusshamn barnehage og snakket om
det å være barn i Sri Lanka. Foto: Mari Møen/Askøyværingen.

Marte og Mia danser skilpaddedans i Vilberg barnehage. Foto: Brynjar Eidstuen/Oppland Arbeiderblad.
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Malawi
for å hjelpe familier som har mistet en far eller en mor.
Mange familier må fostre opp barn av avdøde
slektninger. Som en framtredende kirkeleder fortalte:
– Vi drev aktiv familieplanlegging. Vi ville ha fire barn,
for det ville vi klare å forsørge. Nå har vi åtte barn,
etter at min bror og hans kone døde fra sine fire barn.
Mange malawiere kan fortelle lignende historier.
I andre familier finnes det ingen voksne som kan ta
over. Derfor har Malawi også et stort antall husholdninger der de største søsknene har blitt mor og far når
de egentlige foreldrene er døde av AIDS.
Undertrykte kvinner og hensynsløse mannfolk
Utbredelsen av HIV/AIDS er i Malawi – som i veldig
mange andre land - veldig nært knyttet til kjønnsroller,
tradisjonelle kjønnsroller. Satt på spissen: Undertrykte
kvinner og hensynsløse mannfolk. Dette gikk klart fram
av det bildet som de 25 organisasjonslederne tegnet
av malawiske kjønnsroller på seminaret. Mannen
skal være sjef i husholdningen og i samfunnet. Han
skal være sterk, modig, uavhengig og allvitende. Den
malawiske mannen forventer å ha alle privilegier i
familien, han alene skal ta alle viktige beslutninger i
husholdningen, men ikke utføre oppgaver i huset. Han
skal kontrollere ressursene i familien, være dominerende over kvinner og barn og kunne bruke de
metodene han ønsker for å irettesette kvinnene.

Kirkeledere på FORUT-seminar:

Den malawiske mannen
må skapes på nytt!
– Vi må skape en ny mannsrolle i Malawi.
Den rådende forestillingen om hva et
ekte mannfolk er, er til skade for både
kvinner, barn og for mennene selv. Dessuten et hinder for utvikling av landet.

malawiske organisasjoner også knyttet til samarbeidet,
som skal ha som mål å engasjere menn i forebygging
av både alkoholproblemer og spredning av HIV/AIDS.
For FORUT blir dette det første AIDS-spesifikke prosjektet som gjennomføres. For Kirkens Nødhjelp blir det
første forsøk på å koble temaene alkohol og HIV/AIDS.

år HIV-smittet. Det vil si at statistisk sett er hvert
sjuende voksne menneske du møter, smittet av HIV!
Dette gjør Malawi til et av verdens åtte-ni hardest
rammede land. Det er anslått at bortimot én million
barn i Malawi har mistet en eller begge foreldre på
grunn av AIDS.

Av Dag Endal

De 25 deltakerne på seminaret var ledere fra kirkesamfunn og frivillige organisasjoner i Malawi. Bare
mannfolk. Kvinner ingen adgang – denne gangen!
Det kom mange friske meldinger i løpet av diskusjonene, om alt fra de største samfunnsspørsmål til
de minste kjønnsorganer.

Konsekvensene av HIV/AIDS-epidemien i Malawi er
store, på alle områder. Til forskjell fra de fleste andre
sykdommer rammer HIV/AIDS den friskeste og mest
arbeidsføre delen av befolkningen, ikke de gamle og
svake. Den forventede levealderen er blitt redusert med
ti år over en tiårsperiode. Et malawisk barn som blir
født i dag, kan statistisk regne med å dø før fylte førti
år. Til sammenligning kan et norsk, nyfødt jentebarn
regne med et liv på rundt 85 år. Sykehusene i Malawi
blir brukt til oppbevaring før døden, ikke til behandling
for å komme på beina igjen. Arbeidsplasser preges av
AIDS-dødsfall, enten det er medarbeidere som går
bort eller kolleger som går i begravelser eller er borte

Det var historisk sus over debatten da Kirkens Nødhjelp
og FORUT gjennomførte seminar med fokus på den
malawiske mannen. Deltakerne konkluderte med at
det er behov for et helt nytt syn på maskulinitet i
Malawi. – Den afrikanske mannen må skapes på nytt.
Det er snakk om intet mindre enn en sosial og mental
revolusjon, som en av deltakerne uttrykte det.
Seminaret hadde som tema “Maskulinitet, alkohol og
HIV/AIDS” og er ledd i et nystartet samarbeid mellom
Kirkens Nødhjelp i Malawi og FORUT. Nå blir et knippe
4

Malawi – hardt rammet av HIV/AIDS
HIV/AIDS er et svært dramatisk samfunnsproblem i
Malawi, som det er det i de øvrige landene i Afrika
sør for Sahara. I denne regionen bor to tredjedeler av
verdens rundt 33 millioner HIV-smittede. I Malawi er
anslagsvis 14 prosent av befolkningen i alderen 15-49

Mannen skal være den som tar seksuelle initiativer, og
han har rett til å ha mange sexpartnere. Han står dessuten ikke til ansvar for andre enn seg selv i familien.
Utroskap er nærmest en sosial og kulturell institusjon i
det malawiske samfunnet. Det vil si mannens rett til å
være utro mot kona. Det er ikke kulturell aksept for at
kvinner er utro på tilsvarende måte. A man is a rolling
stone, som det sies på folkemunne. Skulle det motsatte
skje, at det er kona som er utro, er normen at hun blir
utstøtt av familien og må reise tilbake til sin barndoms
familie og landsby i skam, uten særlige utsikter til å
stifte ny familie.

Gerard Chigona,
Kirkens Nødhjelp i
Malawi, ledet seminaret
om maskulinitet, alkohol og AIDS.

Kjært barn har mange navn
På mannsseminaret ble det i detalj forklart hvordan
systemet fungerer. Kona regnes som førstedame i
familien og en livslang partner. Så kommer elskerinna,
som også kan være et langvarig forhold. I tillegg
til dette kan mannen ha kortvarige forhold til noen
eller mange elskerinner. Uttrykket som ble brukt, var
”samtidige partnerskap”, og de ulike involverte i slike
partnerforhold hadde fått folkelige og humoristiske
klengenavn. Dette er ofte et godt kjennetegn på
fenomener som er både vanlige og aksepterte. Den
langvarige, utenomekteskapelige elskerinnen blir ofte
kalt second in command eller leader of the opposition

I et fellesprosjekt med Kirkens Nødhjelp
retter FORUT søkelyset mot mannsrollen
i Malawi og hvordan den bidrar til
økt drikking og HIV-smitte.
(Illustrasjonsfoto)
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Malawi
I AIDS’ens tidsalder er kombinasjonen av mannens
maktposisjon og tradisjonelle forestillinger rett og slett
oppskriften på katastrofe for Malawi, både sosialt og
kulturelt.

Stort engasjement,
godt humør, sterke historier.
Kirkeledere i Malawi diskuteter
mannsroller, alkohol og AIDS.
– nestkommanderende eller leder for opposisjonen.
De kortvarige elskerinnene kan ha klengenavn som
relief workers, quick recharge, outstations eller floating
trophees.
Mannens ”rett” til utroskap og mange sexpartnere
møter en i alle lag av samfunnet, helt inn i de mest
rettroende kristne menigheter. Kirkeledere forteller helt
åpent om at mange menighetsbrødre sender familien
hjem etter kirketid på søndag, mens far fortsetter
festen med damer og drikking på den lokale baren.
Mandighet er for øvrig nært knyttet til drikking i
Malawi, som i mange andre land. Et ekte mannfolk er
en som kan drikke med begge hendene. Og den som
er beruset, har rett til å ta seg friheter, spesielt overfor
kvinner. Dette ligger i de tradisjonelle kjønnsrollene i
regionen, men vold mot kvinner ser samtidig ut til å

Mandighet er for øvrig nært
knyttet til drikking i Malawi,
som i mange andre land. Et
ekte mannfolk er en som kan
drikke med begge hendene.

være nært knyttet til drikking, også i Malawi. Dette
forholdet mellom alkohol og vold mot kvinner skal
FORUT nå skaffe et bedre bilde av gjennom et forskningsprosjekt som SINTEF Helse gjennomfører i Malawi
i disse dager.

Oppskrift på katastrofe
Malawi er et av landene der HIV/AIDS rammer
normalbefolkningen, ikke bare spesielle grupper som
sprøytenarkomane eller homofile. I denne situasjonen
er utroskapskulturen og mannens dominans over
kvinnen voldsomt risikabel. I tillegg kommer en del
gamle tradisjoner som blir ekstra alvorlige i AIDS’ens
tidsalder. Den malawiske mannens maktposisjon
blir utnyttet overfor yngre kvinner. Sex på tvers av
generasjonene er ikke uvanlig; eldre mannfolk som
utnytter unge kvinner, til dels helt ned i barnealderen,
noen ganger med tvang, andre ganger som del av en
byttehandel der jentene får materielle ytelser som bytte
mot sex. Fortsatt lever den katastrofale forestillingen
om at en kan bli kvitt HIV-smitten ved å ha sex med
en jomfru. Det samme gjør ritualet om at enker må
”renses” ved at en slektning av den avdøde mannen
skal ha sex med henne noen dager etter begravelsen.

Økonomiske bidrag
Innsatsene mot HIV/AIDS er svært omfattende i
Malawi. Hundrevis av millioner kroner blir hvert år satt
inn i forebygging og behandling. Pengene kommer
stort sett fra regjeringer og frivillige organisasjoner i
Vesten. Norge er blant de store bidragsyterne. Når det
gjelder penger, vil derfor FORUT alltid bli en spurv i
tranedans i Malawi. Våre kroner vil gjøre lite fra eller
til, men penger er ikke alt. Hvis en skal forebygge HIV/
AIDS, er det like viktig å gjøre de rette tingene og gjøre
disse tingene rett. Her kan FORUT bidra. FORUT er i
ferd med å utvikle en kompetanse på sammenhengene
mellom alkoholbruk og HIV/AIDS. Ved å legge inn alkoholforebygging som element i HIV/AIDS-programmer,
kan programmene etter alt å dømme gi enda bedre
virkning.
Gjengs oppfatning
Deltakerne på mannsseminaret bekreftet at sammenhengen mellom alkohol og HIV/AIDS er høyst relevant
i Malawi. Særlig om en også kobler inn kjønnsdimensjonen. På seminaret var det stor enighet om at det er
slik det fungerer: En mann som ikke drikker, er ikke noe
skikkelig mannfolk. Menn møtes på drikkestedene for
sosialt samvær, etter arbeidstid for dem som har arbeid
og fra morgen til kveld for mange som er arbeidsledige. På baren får en høre siste nytt, prate om jobb
og damer, skaffe seg nettverk i lokalsamfunnet. I
dag er det jeg som spanderer, neste runde er på deg.
Drikkestedene er også stedet der mange menn møter
damer for tilfeldige bekjentskaper. Du starter med
å spandere en drink og ender opp med tilfeldig og
ubeskyttet sex – altfor ofte. En del av drikkestedene
er organisert slik at det alltid er villige damer til stede
og lokaler en kan bruke til uforstyrret aktivitet når de
innledende glassene er drukket opp.
Sammenheng viktig
Med det nystartede prosjektet i Malawi ønsker FORUT
og Kirkens Nødhjelp å skaffe seg kompetanse på
to områder. For det første hvordan sammenhengen
mellom den tradisjonelle mannsrolla, alkoholbruk og
HIV/AIDS-smitte virker i praksis. For det andre hvordan
menn kan trekkes inn som aktive partnere i forebygging av AIDS, ikke slippe unna som passive
tilskuere til det som skjer. Det er en allment akseptert
sannhet at en må satse på kvinnene om en skal lykkes
med å skape utvikling, bedre helse osv i utviklingsland.
Det er helt sikkert en god strategi. Men det er ikke
tilstrekkelig som HIV/AIDS-strategi. Når kvinnene i
stor grad blir ofre og bærer byrdene av HIV/AIDSepidemien, er det urimelig at kvinnene alene også skal
få alt ansvar for å finne løsningene på problemet. Skal
den svært skadelige afrikanske mannsrollen endres,
må mannfolk ansvarliggjøres. Den helt nødvendige
kulturelle revolusjonen må komme i menns hoder like
mye som i kvinnenes.
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Lopang - et ekte mannfolk
fra Botswana
”Et ekte mannfolk er en mann som ikke skader
andre eller som ønsker å gjøre det”. Med dette
slagordet prøver Lopang Raboloko og hans kolleger i organisasjonen True Men å lage et nytt
mannsideal for Botswana.
Lopang deltok som importert ressursperson
på seminaret om maskulinitet i Malawi. Bildet
Lopang tegnet av mannfolk i Botswana viste
seg å være mye det samme som de malawiske
deltakerne tegnet av sine landsmenn (se hovedartikkel).
Organisasjonen True Men – som kan oversettes med ”ekte mannfolk” – har som mål å
engasjere mannfolk selv til forebygging av HIV/
AIDS. Organisasjonen er en direkte oppfølging
av et prosjekt som ble startet på norsk initiativ
i 1996. – Utgangspunktet vårt er at mannfolk
i Botswana kan lite om HIV/AIDS og sin egen
seksualitet, og de har få anledninger og arenaer
for å snakke seriøst om sex og om faren for HIVsmitte, forteller Lopang. – Vi i True Men skaper
slike anledninger, i tillegg til at vi lærer opp
mannfolk som kan lede samtalene og gi korrekt
faktakunnskap. Vi kaller dem peer educators.
På norsk ville vi sagt opplæring etter mann-tilmann-metoden.
– Vi driver oppsøkende virksomhet, sier
Lopang. - Erfaringen er at mannfolk sjelden
møter opp på helsestasjoner eller sykehus
for å få informasjon om seksualitet, HIV og
smittefare, i motsetning til kvinner som er der
ofte i forbindelse med svangerskap eller barns
sykdom. Mannfolka møter heller ikke opp når
det inviteres til HIV/AIDS-informasjon i landsbyene. Derfor er vi avhengige av å møte mennene
der de likevel er. Det gjør vi ved å oppsøke
fotballbaner, barer, kafeer og andre steder der
menn møtes for sosialt samvær. Vi slår oss
ned sammen med en gjeng, kaster fram noen
påstander og får i gang en samtale. Vanligvis
dreier praten på disse stedene seg om fotball,
politikk, damer og sleivsnakk om sex. Men vi
opplever stor interesse og åpenhet når mennene
for en gangs skyld får en sjanse til å diskutere
alle de spørsmålene om sex og AIDS som de
aldri har turt å ta opp med kameratene. Når en
kommer bak det tøffe ytre imaget, er det mange
ting menn lurer på om sin egen seksualitet.

Lopang Raboloko er leder for mannsnettverket
”True Men”, som prøver å gi et nytt innhold i
mannsrollen i Botswana (Foto: Dag Endal)

Botswana er minst like hardt rammet av HIV/
AIDS som sine naboland. I følge Lopang
Raboloko er 350 000 av Botswanas 1,7 million
innbyggere HIV-smittet, dvs over 20 prosent.
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Sri Lanka

Flerbrukshus
Ressurssenteret i Kallebokka skal fylle mange funksjoner i lokalsamfunnet. Ved siden av å være et helsesenter, bibliotek og møtelokale, skal det nye senteret
brukes til å arrangere arbeidstreningskurs for ungdom
som har mistet skolegangen blant annet på grunn av
sin funksjonshemming. En av de som ser fram til dette
er 14 år gamle Kuganesh og hans foreldre Sarojini og
Alagurajah.

Barna som hadde
vært gjemt bort i mange år,
hadde endelig fått en
stemme! Nå skal de
behandles på lik linje med
andre barn i området.
Ravindram og Kuganesh viser hva CAPE-prosjektet
betyr for mange barn og unge i Kallebokka teplantasje.
Terje Heggernes takket derfor Radiohjälpen i Sverige
for det økonomiske bidraget og FORUTs lokale stab
som har arbeidet hardt for å åpne øynene våre og satt
barn og unges rettigheter i fokus.

Barna underholdt
med dans og sang.

Å åpne øyne
– Å åpne dette ressurssenteret er ikke
bare en symbolsk handling for å markere
at nå kan bruken av denne bygningen
ta til. Det er like mye å åpne øynene
våre for dem som ikke roper høyest og
står først i køen når det skal prioriteres
i samfunnet, sa FORUTs stedlige representant på Sri Lanka, Terje Heggernes
da han hilste de over 200 frammøtte i
Kallebokka teplantasje i Matale lørdag.
Av Runa Heggernes
Hårda bud
Kallebokka teplantasje er av Sri Lankas største plantasjer oppdelt i 12 divisjoner og med over 6000 innbyggere. Beboerne har svært tøffe levekår da det er et
hardt liv å være teplukker. For å tjene 5000 rupier
(ca 260 kr måneden), må det plukkes ca 20 kg teblader
seks dager i uka fra tidlig morgen til sein ettermiddag.
Denne lønna rekker knapt til å brødfø familien, og det
blir lite eller ingen ting til overs.
8

I denne vanskelige hverdagen vokser barn og unge opp,
og det er ikke vanskelig å forstå at en av samfunnets
svakeste grupper, de funksjonshemmede barna og
ungdommene, kommer dårlig ut av det. Det var for å
løfte disse barnas rettigheter og behov fram i lyset at
FORUT Sri Lanka med hjelp av midler fra Radiohjälpen
i 2005, startet CAPE-prosjektet (Child Advancement
Programme in the Estates). Først ble det foretatt en
undersøkelse for å finne ut hvor mange barn og unge
som var ”gjemt vekk” og som trenger spesiell
tilrettelegging og støtte. Undersøkelsen viste at det i
Kallebokka fantes 28 barn i denne katagorien i tillegg
til 268 barnearbeidere, det vil si barn fra teplantasjen
som har sluttet skolen og nå jobber som tjenere i
private hjem.
Informasjon viktig
FORUTs feltarbeidere har besøkt hvert enkelt av disse
hjemmene. Mange barn ble henvist og fulgt til lege,
sykehus og fysioterapi. Samtidig ble det arrangert flere
møter i nærområdet for å gi informasjon til familie,
naboer og venner om barns rettigheter. Barna som
hadde vært gjemt bort i mange år, hadde endelig fått
en stemme! Nå skal de behandles på lik linje med
andre barn i området.

Jeg kan
også synge!

«Noen av disse barna har
rømt hjemmefra, andre
rømmer fra voldelige
arbeidsgivere, mens andre
er på flukt etter årene med
opprør og krigshandlinger
mellom regjeringsstyrkene
og maoistgeriljaen.»

FORUT i det
gode selskap
FORUT er blitt tatt opp som medlem av IASC
(The Inter-Agency Standing Committee) i Sri
Lanka. Dette er en felleskomité for koordinering
av humanitær innsats. Medlemmer er FNorganisasjoner og andre viktige organisasjoner,
for eksempel UNICEF, FNs høykommissær for
flyktninger, Verdens helseorganisasjon,
Verdensbanken, Oxfam og Røde Kors. For
FORUT er det en viktig anerkjennelse å bli tatt
opp som medlem, og medlemskapet sikrer
en god koordinering. Det gir også en større
sikkerhet for ansatte med større informasjonsflyt i en sikkerhetsmessig vanskelig tid. Det er
FORUTs stedlige representant i Sri Lanka, Terje
Heggernes, som deltar på møtene.

Ravindram omgitt av gode venner.

Et høreapparat ble redningen
Ravindram på 13 år er tilbake på skolen ved hjelp av CAPE-prosjektet. Han er født sterkt hørselshemmet,
men har aldri hatt høreapparat. Fra 1.-5. klasse gikk han på en liten skole like ved hjemmet. Fra 6. klasse
måtte han skifte skole, og rektor på denne skolen nektet å ta Ravindram inn som elev. Han fortalte at det
var umulig å lære Ravindram noe da han ikke kunne høre hva læreren sa. Mor forteller at hun gråt hele
veien hjem da hun forstod at Ravindram ikke ville få mer skolegang. I tre år har derfor Ravindram vært
hjemme mens søsken og venner har gått på skolen.
CAPE-prosjektet ble Ravindrams redning. Det ble ordnet med høreapparat, og nå er Ravindram tilbake
på skolen. Språktrening er viktig. – Vi har fått en ny sønn, sier mor som er teplukker. Ravindram er tydelig
stolt av høreapparatet sitt og kan ved hjelp av en blanding av tegnspråk og noen ord fortelle at han er
veldig glad i cricket, volleyball og løping.

Kuganesh

Nødhjelp i Vanni
Fra begynnelsen av desember vil det bli
gjennomført et halvt års nødhjelpsprosjekt i
Vanni-området nord i Sri Lanka. Prosjektet er
et samarbeid mellom FNs matvareprogram og
FORUT og innebærer blant annet utdeling av
ernæringsrikk mat til barn som er berørt av
konflikten i landet.

Kuganesh hilser forsamlingen.

Kuganesh var en frisk og rask gutt fram til han var
sju år. På grunn av en infeksjon ble han lam i begge
beina og måtte slutte på skolen. – Det var ingen som
hjalp oss da han ble syk, forteller mor Sarojini. – Vi
klarte selv å få ham på sykehuset, men da var det for
sent. Han var lam i beina. Foreldrenes lønn var ikke
stor nok til transport for å få Kuganesh på skolen tre
km unna. De siste sju åra har Kuganesh derfor vært
hjemme og har blitt isolert og passiv i forhold til
jevnaldrende. Foreldrene har forsøkt å lære sønnen
det de selv kan, og på åpningen av ressurssenteret
var det Kuganesh som på vegne av de framtidige
brukerne hilste forsamlingen med å lese en takk
for senteret som åpnes i dag. – Jeg gleder meg til å
komme hit for å trene, sier Kuganesh. – Jeg har fått
fysioterapibehandling noen måneder nå, og beina
mine er allerede blitt litt sterkere. Når arbeidstreningskurset starter, håper jeg å lære elektronikk.
Hjemme har jeg noen gamle radioer far har skaffet
meg, og jeg liker veldig godt å skru og reparere på
disse. Kanskje det kan bli jobben min i framtida?
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Idiwara ble altså spart for
det mange tilsvarende landsbyer erfarte denne desembermorgenen, nemlig å miste
mange kjente og kjære, men
havna med 48 båter, garn og
motorer, det som ga levebrød,
ble borte i løpet av sekunder.

Et lokalsamfunn bygges opp igjen!

Av Runa Heggernes

tilbe Buddha. Tempelet ligger på det høyeste punktet
i landsbyen, og de enorme vannmassene nådde ikke
opp dit, peker Pemadasa. – Hadde det derimot vært
en vanlig arbeidsdag, ville det vært nærmere 300
personer på stranda. Vi fiskere ville akkurat ha kommet
inn med dagens fangst, og oppkjøperne og lokalbefolkningen ellers ville ha samlet seg rundt båtene.
Hadde tsunamien slått til da, ville svært mange mistet
livet her. Det er utrolig at skjebnen gjorde at det ikke
skjedde, sier Pemadasan med tårer i øynene.

Skjebnen reddet oss
Pemadasa (50) har vært fisker i 30 år, og han forteller
fortsatt med gru i blikket om den skjebnesvangre
dagen da kjempebølgene skyllet inn over strendene
i bukta i Idiwara. – De fleste av oss var samlet i
tempelet denne morgenen, forteller han. – Når det
er poyadag (fullmåne) går vi alle til tempelet for å

Idiwara ble altså spart for det mange tilsvarende
landsbyer erfarte denne desembermorgenen, nemlig
å miste mange kjente og kjære, men havna med 48
båter, garn og motorer, det som ga levebrød, ble borte
i løpet av sekunder. I tillegg ble flere hus skylt på havet
og mange hus ble delvis ødelagt. Det anslås at verdier
for 20 millioner rupier, dvs ca 1,2 millioner kroner gikk
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Fiskeforeningens
lokaler med
landsbybanken.
tsunamien, gjorde ikke det, men for oss var det fint å
få satt planene og tankene våre ned på papiret. På den
måten ble det gjennomtenkte planer og systematikk
på arbeidet vårt.
Nå, snart tre år etter katastrofen, er Idiwara igjen på
bena. I dag er det kun ett byggeprosjekt igjen i landsbyen. Det er innbyggernes tilfluktsrom eller ”sikkerhetshus” som de kaller det. Sikkerhetshuset skal stå på
høye pilarer som kan stå i mot bølgene hvis det skulle
komme en ny tsunami. For ikke mange ukene siden det
var tre tsunamivarsler på få dager på grunn av jordskjelv lenger øst i havet. Heldigvis var dette grunnløse
varsler, men innbyggerne i Idiwara er allikevel glad for
at varslene kom fram. Det viser at varslingssystemet
nå fungerer. Både radio, tv og mobiltelefonen virker
som varslingssystemer. – Da varselet kom nå, flyttet vi
motorer og garn med en gang, forteller Pemadasan.
– Vi tar ingen sjanser på å miste alt en gang til!

Pemadasa foran den
nye båten med motor.

Heldigvis var det fullmånedag og fri
2. juledag i 2004 da tsunamien skyllet
inn over den lille fiskerlandsbyen Idiwara
helt på sørspissen av Sri Lanka. Innbyggerne tør ikke tenke på hva som
ville skjedd hvis det hadde vært en
vanlig arbeidsdag.

Datakurs

tapt i Idiwara. I denne situasjonen var det FORUT Sri
Lanka kom inn i bildet og startet samarbeidet med
den lokale fiskerforeningen om gjenoppbyggingen av
landsbyen.
Velorganisert virksomhet
Idiwara Fiskeforening startet sin virksomhet i 1990, og
i dagene etter tsunamien var det godt å ha en allerede
eksisterende, samlende kraft i lokalsamfunnet. Fiskeforeningen samlet alle til dugnad for å rydde havna
slik at det kunne bli mulig å dra ut på havet igjen.
Uten mulighet til fisking – ingen inntekt! Det ble også
delt ut mat og medisiner til dem som trengte det i de
første ukene. – Samarbeidet med FORUT har vært godt
hele tiden, forteller Anoma Ramya Kumari, sekretær
i fiskeforeningen. - FORUT krevde at vi skulle lage en
plan for gjenoppbyggingen av landsbyen vår. Mange
andre organisasjoner som kom hit til distriktet etter

Virksomheten i Idiwara Fiskeforening er større enn
noensinne. For øyeblikket er 226 medlemmer registrert

i foreningen, av disse 79 kvinner og 147 menn.
Neste måned regner de med 50 nye da de skal ha
en vervekampanje for å få de aller fleste familiene
i landsbyen til å ta del i det omfattende arbeidet.
Medlemmene nyter godt av mikrokreditt-virksomhet,
barne-og ungdomsarbeid, komfattende kursvirksomhet, biliotekdrift, barnehagedrift og begravelsesstøtte.
Framtidsplanene klare
Idiwara Fiskeforening har ikke tenkt å hvile på sine
laurbær. Arbeidsplanen borger for større og bredere
virksomhet i åra som kommer. Planene er klare for
blant annet å utbedre havna, rehabilitere gravlunden,
etterutdanne førskolelærerne, starte produksjon av is
for å bedre kvaliteten på fisken som selges, bygge flere
toaletter, innrede førstehjelpsrom, fortsette med stor
kursvirksomhet og skaffe huslån til de fattigste.
– Målet er å utvikle en samarbeids- og solidaritetsånd
blant medlemmene så vi kan møte utfordringene i
framtida sammen, sier Kumari og viser oss plakaten i
klubblokalet hvor målet står skrevet svart på hvitt.

Sikkerhetshuset under
bygging.

Medlemmer av ungdomsorganisasjonen 4U har
vært på kurs sammen med ansatte hos FORUT i Sri
Lanka. Kurset tok for seg bruk av internett, epost,
og powerpoint.

Halvveis til tusenårsmålene
– Hvor langt har vi kommet?
Vi er halvveis til 2015, men ikke halvveis til målet.
Det er likevel noen lyspunkter. Hvis utviklingen
fortsetter i samme tempo som i dag, kommer antall
fattige som lever på under 1 dollar dagen til å halveres innen 2015. Globalt sett har fattigdommen
falt fra 28 prosent i 1990 til 19 prosent i 2004. Det
tilsvarer 270 millioner færre fattige mennesker på
14 år.
Det går framover i kampen for å få alle gutter og
jenter inn i grunnskole. Mellom 1991 og 2005 økte
innskriving i skolen i gjennomsnitt fra 80 prosent
til 88 prosent, der den største endringen har funnet sted de siste syv årene. Selv om dette målet
tilsynelatende går bra, gjelder det ikke Afrika sør
for Sahara hvor tre av ti ikke går på skole.
Hvert år dør en halv million kvinner i forbindelse
med graviditet. Mens en av 16 kvinner i utviklingsland vil miste livet i forbindelse med fødsel, er det
en av 3800 kvinner i rike land som vil lide samme
skjebne. De fleste dødsfall kunne vært forebygget, men mangelen på kvalifisert helsepersonell er
skrikende, særlig i Sør-Asia og Afrika sør for Sahara.
Vi ligger godt an til å nå målet om å halvere
andelen mennesker uten tilgang til rent drikkevann,
men en ny utfordring er effektene av klimaendringer. Da Tusenårsmålene ble vedtatt i 2000,
var ikke klimaendringer et like hett tema som nå.
Klimaendringer er derfor heller ikke inkludert i
Tusenårsmålene. Flom, tørke og ekstremvær vil få
følger for tilgang til mat og vann, og det er områdene der fattige bor som vil bli hardest rammet.
Status for Tusenårsmålene varierer sterkt fra land til
land og fra region til region. Noen regioner gjør det
bra, men dessverre er det andre som henger etter.
Og enda verre, i noen land det faktisk i gal retning.
Landrapporter finner du på http://www.tusenarsmalene.no/hvor_langt_har_vi_kommet
(Kilde: www.tusenarsmalene.no)
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Plant et tre – miljø i fokus
På sydspissen av Sri Lanka står 23
kvinner i alle aldre i skyggen under
palmene få meter fra storhavets bølger.
Mellom dem og Antarktis finnes ikke
land, bare et endeløst hav som av og
til viser muskler de skulle ønske det ikke
hadde. Og det er for å forsøke å dempe
havets enorme krefter de har samlet
seg i dag.
Av Runa Heggernes
Hvordan unngå noe lignende i framtida
Tsunamikatastrofen for snart tre år siden fikk aktive
ungdommer langs kysten å gruble på hva årsaken
var. Det var jo ikke første gangen det var jordskjelv
lenger øst i havet. Hvorfor hadde det aldri blitt en
slik katastrofe tidligere? Noe av svaret mente de lå i
menneskeskapte faktorer. Tidligere var store deler av
strandsonen dekket av trær. Befolkningen tok vare på
det grønne beltet som skilte dem fra havet, og som
samtidig beskyttet dem når storhavet viste krefter,
men en eller annen gang stoppet dette bevaringsarbeidet opp.
Vi må få tilbake det beskyttende grønne beltet, og vi
må aksjonere nå, tenkte ungdommene! Myndighetene
ble kontaktet, og aksjonen fikk full støtte der, men
penger var det lite av. Da henvendte de seg til FORUT,
og etter at planer og budsjetter var lagt fram, ble det
besluttet å støtte dette viktige miljøtiltaket.
”Grønt belte”-aksjon
Dermed var aksjon ”Grønt belte” i gang. Litt øst for
byen Tangalle er det velforeningen som har tatt på
seg å organisere kampanjen. På en strekning på fem
kilometer skal fire landsbyer sammen plante
29 000 vekster. 20 000 av disse er pandanapalmer.
Når palmen har fått vokst et par år, kan bladene tørkes
og brukes til blant annet flettekurver. På den måten vil
miljøinnsatsen også gi levebrød til enkelte. De 9000

Planteskolen

andre trærne som skal i jorda, eller rettere
sagt i sanda, er et stort antall kokospalmer.
Etter den formelle starten på kampanjen i mai har
lokalbefolkningen opprettet små planteskoler, og
4. oktober ble de første plantene satt ut. – Vi liker
en utfordring, sier Nilakshi Udayangi. Hun er med i
organisasjonskomiteen og forteller at det ikke har
vært vanskelig å få folk med på dugnaden. – De fleste
er interesserte i å forbedre nærmiljøet sitt. I dette
området er det få kvinner som arbeider utenfor
hjemmet, og dermed er det forholdsvis enkelt å finne
tid til dugnadsinnsatsen, men uten støtte fra ektemennene, fiskerne, hadde vi ikke fått det til, forteller
Nilakshi. – I tillegg har vi klart å få flere av de lokale
skolene til å ta i et tak også.
Tar miljø på alvor
FORUTs prosjektleder i sør, J. M. Pematilaka, er svært
glad for at FORUT kan være med og støtte ”Grønt
belte”-aksjonen. – Miljøspørsmålet blir viktigere og
viktigere for oss alle, sier han entusiastisk. - Det gleder
meg at lokalbefolkningen nå tar miljøtrusselen på
alvor og stiller opp til dugnad. Det er litt av en jobb
å plante 29 000 planter i løpet av en måned, men
jeg er ikke tvil om at de vil klare det. Se bare på disse
engasjerte kvinnene, smiler han fornøyd.

“På en strekning
på fem kilometer
skal fire landsbyer
sammen plante
29 000 vekster.”

Kvinner på dugnad

Nytt tilbakeslag for
fredsprosessen
på Sri Lanka
Treplanting
Hardt arbeid

Konflikten mellom regjeringsstyrkene
på Sri Lanka og opprørsbevegelsen LTTE,
de tamilske tigrene, fikk en ny dimensjon
da en viktig LTTE- leder ble drept i et
bombeattentat mot mål i Killinochchi by
i Vanni.
I et av de mange flyangrepene på Vanni, det LTTEkontrollerte området av Sri Lanka, ble LTTEs politiske
leder, Thamilselvan drept 1. november. Thamilselvan
har vært en viktig brikke i fredssamtalene mellom
regjerningen og LTTE, og spørsmålet om hvilke
konsekvenser drapet har på fredsprossesen og
eventuelle hevnaksjoner fra LTTEs side er gjenstand
for spekulasjoner både i srilankiske aviser og blant
folk flest.
– Vi vet hvor de er og vil kunne plukke en etter en av
LTTEs ledere på samme måte som Thamilselvan, er
uttalelser som har kommet fra regjeringshold i dagene
etter drapet. Denne raslingen med sablene er nok ment
både som en advarsel til LTTE, og også en invitasjon
til et opposisjonsparti, JVP, som ønsker en hard linje i
kampen mot LTTE. Regjerningen trenger JVPs støtte i
forbindelse med budsjettet som skal opp i parlamentet
denne måneden.
I dagene etter drapet har sikkerhetsoppbudet i hovedstaden Colombo vært enormt. Tusenvis av biler både
inne i bykjernen og på vei inn i byen har blitt stoppet
og sjekket. Det meldes at flere har måttet stå i kø i
mer enn en time for å komme gjennom sjekkpunktene.
President Rajapakse uttalte også til avisene at landets
politikere måtte være ekstra forsiktige og ta alle forholdsregler da han antok at de ville være mål for LTTEs
eventuelle aksjoner.
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FORUT opprettholder
aktiviteten for å bistå den
hardt prøvede sivilbefolkningen.
Her ses en av sementkonvoiene
til nordområdene.

Så langt har imidlertid LTTE ikke slått tilbake, men
det har vært harde kamper i Muhamalai, grenseområdet mellom Vanni og Jaffna-halvøya. Det meldes
om mange drepte og skadde på begge sider, og
FORUTs medarbeidere i Vanni har igjen måttet søke
ly i bunkersen slik de gjorde om morgenen da
Thamilselvan ble drept få hundre meter fra FORUTkontoret i området. Urolighetene har ført til at
prosjektaktiviteter enkelte dager har blitt utsatt da det
har vært farlig å bevege seg fra et sted til et annet.
FORUTs stedlige representant på Sri Lanka, Terje
Heggernes, sier at utviklingen er svært bekymringsfull
og at sikkerheten for staben har topp prioritet.
– Vi samarbeider tett med FN og andre internasjonale
organisasjoner, og dette gir våre medarbeidere nødvendig støtte og beskyttelse. Så lenge de operasjonelle
forholdene ikke er umulige, opprettholder vi et høyt
ambisjonsnivå. Vi overvåker og vurderer imidlertid
situasjonen kontinuerlig og setter i verk ulike sikkerhetstiltak når det er påkrevd. Til tross for den økte
spenningen i området, har vi sett en betydlig økning i
vårt aktivitetsnivå de siste månedene, hvilket også gir
et bilde av en situasjon som svinger mellom å være
normal og unormal. Dette er hva srilankere har blitt
vant til etter snart 25 år med konflikt. De humanitære
utfordringene synes ikke å ha noen ende i dette landet
som så sårt trenger en periode med mer stabile forhold
og fokus på mer langsiktig rehabilitering og utvikling,
avslutter Terje Heggernes, som fra ulike posisjoner i
FORUT har fulgt utviklingen i Sri Lanka i alle disse
årene.

FORUTs prosjektleder
i Vanni, Arne Bangstad.

LTTEs politiske
leder, Thamilselvan,
ble drept 1. november.
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Parisagendaen
Sivilsamfunnet i nord er ikke nevnt i det hele tatt, til
tross for at mange frivillige organisasjoner spiller en
viktig rolle og har stor betydning i bistandsarbeidet
i dag.
Gjemt eller glemt?
Det kan se ut som at det ikke var noen som tenkte på
sivilsamfunnets rolle i det opprinnelige dokumentet.
Samtidig vil for eksempel en omlegging av bistanden
til mer stat-til-stat-bistand kunne påvirke rollen til de
frivillige organisasjonene både i nord og sør. Dersom
det også blir gjort alvor av å kanalisere midlene til
sivilsamfunnet i sør gjennom nasjonale fond eller
tilsvarende i partnerlandet, har de frivillige organisasjonene i nord med et pennestrøk (muligens utilsiktet)
blitt overflødiggjort. Ikke sånn å forstå at jobben de
har gjort ikke lenger skal utføres, men det er ikke plass
for dem i det som ofte kalles ”den nye bistandsarkitekturen”.
Representanter fra sivilsamfunnssida har også stilt
spørsmål om mulige konsekvenser for organisasjoner i
sør som arbeider for grupper eller innen felt som ikke
blir prioritert i de offentlige planene. Dette kan være
organisasjoner som arbeider for urfolks rettigheter,
kvinners rettigheter, minoriteter, barnerettigheter,
miljøvern eller landløses rettigheter. Dette er tema

Samarbeid mellom
frivillige organisasjoner
i nord og sør kan være fruktbart.
Her fra en samling i Namibia.

Mer effektiv bistand!
Det svirrer noen nye begreper i bistandsdebatten om dagen. Tunge aktører i
norsk samfunnsliv har det siste året
kategorisk slått fast at bistand ikke
virker og fått boltre seg med det i avisspaltene. Samtidig foregår det en annen
debatt som ikke er like tabloid, men som
kan få større konsekvenser for rammene
for bistandsarbeid i framtida. Har du hørt
om Paris-erklæringen for økt bistandseffektivitet?
Av Rannveig Naustvoll
Hva er Paris-erklæringen for økt
bistandseffektivitet?
Komitéen for utviklingshjelp i OECD vedtok i 2005 en
erklæring om retningslinjer for hvordan giverlandene
skal kunne drive bistand på en mer effektiv måte. Det
skjedde i Paris, som ledd i en serie med internasjonale
møter. Erklæringen markerer en intensjon, der deltakerlandene sier de er enige om i hvilken retning de ønsker
å gå. Denne prosessen kalles ofte Paris-agendaen.
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Tida fram til det neste toppmøtet i Accra, Ghana i
september 2008 skal vise i hvor stor grad landene har
rettet inn bistandsarbeidet i tråd med det de skrev
under på i Paris.
Paris-erklæringen hviler på en grunnmur med fem
hovedstolper - eierskap, samordning, harmonisering,
resultatretta styring og gjensidig ansvar (se boks).
De som har skrevet under på at dette er veien å gå,
er både giverland og partnerland (dvs mottakerland)
og de store bi- eller multilaterale organisasjonene

“Paris-erklæringen hviler
på en grunnmur med fem
hovedstolper - eierskap,
samordning, harmonisering,
resultatretta styring
og gjensidig ansvar”

(som for eksempel Verdensbanken eller NEPAD, New
Partnership for Africa’s Development). Frivillige organisasjoner, ofte også kalt sivilsamfunnsorganisasjoner,
er ikke part i denne erklæringen. Likevel kan omleggingene som er varslet få store konsekvenser for dem.

Flere sivilsamfunnsorganisasjoner har
gått sammen og lansert ei nettside
www.betteraid.org, som vil følge
utviklinga og debatten videre framover mot
Accra.
OECD: Organisasjonen for økonomisk
samarbeid og utvikling, eng. Organisation for
Economic Co-operation and Development
OECD-DAC: Komiteen for utviklingshjelp
i OECD, eng. Development Assistance
Committee.

Hva med sivilsamfunnet?
Teksten i erklæringen tar ikke direkte opp hvilken
rolle sivilsamfunnsorganisasjonene skal ha, hverken
i sør eller i nord. Det er derfor en del usikkerhet og
uenighet om hvordan teksten skal forstås og hvordan
sivilsamfunnet skal forholde seg til den. Det er først
når erklæringen skal omsettes i praksis at en ser hvilke
konsekvenser dette vil ha.
Sivilsamfunnet i sør er omtalt så vidt det er, hvis en
tolker teksten i beste mening, som deltakere i en
”bred, konsultativ prosess” for å utvikle planene for
fattigdomsbekjempelse. I andre sammenhenger trekkes
gjerne sivilsamfunnet fram som en viktig aktør når
det gjelder å presse styresmakter til å bli mer åpne og
etterrettelige overfor landets befolkning. Her henvises
det til ”et bredt spekter av utviklingspartnere” som
skal inkluderes i en ”deltakende tilnærming” til planprosessen og gjennomføringa av aktiviteten. Mange
oppfatter dette som ganske vagt.

som er prioritert i norsk bistand. Noe av grunnen til at
disse organisasjonene fins er jo fordi disse gruppene
eller temaene ikke er prioritert i heimlandet. Hva slags
støtte vil det bli til slik aktivitet ved en fordeling av
ressurser som skal samordnes med de nasjonale
planene?
Attpåklatting eller selvstendig stemme?
Det råder en viss usikkerhet om utelatelsen av
sivilsamfunnet som bistandsaktør er en forglemmelse,
om det bare rett og slett faller utafor rammene gitt
for Paris-erklæringen, eller om det skal forstås som
et uttrykk for et ønske om å svekke den innflytelsen
sivilsamfunnet kan ha i enkelte sammenhenger.
For å bøte på utelatelsen og som et svar på kritikken
som har kommet fra sivilsamfunnet både i sør og nord,
har OECD-DAC satt ned en arbeidsgruppe for å ivareta
dette perspektivet. Denne arbeidsgruppa har satt i
gang en rekke konsultasjoner med sivilsamfunnet fram
mot møtet i Accra i 2008. Det er foreløpig usikkert hvor
reelle og representative disse konsultasjonene har hatt
mulighet til å bli, gitt at det har vært kort tid til å sette
seg inn i problemstillingene og det er en omfattende
materie de skal ta tak i.
Arbeidsgruppa har kunngjort at det skal finne sted
en parallell konferanse for sivilsamfunnet samtidig
med OECD-DAC-møtet i Accra. Tiden vil vise hva som
kommer ut av det, og hvor mye de frivillige organisasjonene kan klare å påvirke.
Interessante tider
Når elefantene danser, er det ikke lett for grasrota å
bli hørt. Organisasjonsfloraen kan bli redusert, og
de spesielle verdiene hver enkelt organisasjon møter
hverandre og omverdenen med kan stå i fare for å
forsvinne i møte med kravet om samordning og harmonisering. Vi vet at det vil komme endringer, og vi
må være forberedt på omstillinger. Skal vi klare å
danse med disse elefantene, er det viktig at vi hele
tida er på tå hev.

De fem prinsippene:
Eierskap (ownership) – ved å ha bredt anlagte
konsultasjonsprosesser i partnerlandet for å
utvikle planer og sette av prioriteringer, ser man
for seg en bedre forankring av utviklingsarbeidet
i partnerlandet. Planene må også ses i sammenheng med budsjetteringen i partnerlandet.
Samordning (alignment) – betyr at giverlandene skal tilpasse sine prioriteringer for
programmer og prosjekter til de planene og
prioriteringene partnerlandet har. Ofte har
utviklingsland for eksempel en plan for
fattigdomsreduksjon (PRSP), og da er det denne
planen bistandsprosjekter og –midler skal
samordnes med. Åpenhet, forutsigbarhet og
innsyn i budsjetter og regnskap er en viktig side
av dette.
Harmonisering (harmonisation) – målet er
at giverlandene skal redusere transaksjonskostnadene ved levering og styring av bistand. Dette
kan skje ved at flere givere slår sin bistand til ett
land sammen og overlater til bare én giver å ta
ansvar for administrasjon og oppfølging overfor
partnerlandet. På denne måten blir det bare
én giver å forholde seg til og rapportere til for
mottakeren. Valg av aktiviteter tilpasset det som
ligger i partnerlandets egne planer er en annen
måte å harmonisere seg på. Det samme gjelder
mer programbaserte tilnærminger, økt grad av
delegering og å redusere antall ”implementeringsenheter” og knytte disse nærmere til landets
aktuelle departementer.
Resultatretta styring (managing for results)
– innebærer at det vil bli en sterkere kontroll
og oppfølging av tiltakene for å følge med på
hvor godt tiltaket virker, hvor god den instansen
som gjennomfører tiltaket er til å gjøre jobben
og også sterkere vekt på resultater. Kostnadseffektivitet er et nøkkelord innafor resultatrapporteringen.
Gjensidig ansvar (mutual accountability)
– giverland og partnerland skal sette seg
sammen og utvikle en felles forståelse for hva
som må gjøres og hvordan prioriteringene skal
være (mutual action agenda) med tanke på å
utvikle en mer effektiv bistand og målbare
resultater av aktivitetene. Mer vekt skal legges
på å måle og følge opp slik at det blir mulig
å peke på konkrete resultater av bistanden.
Partnerlandenes regjeringer skal også i økt grad
gjøres ansvarlig overfor de folkevalgte i parlamentene og overfor sivilbefolkningen. I såkalte
”skjøre stater” legges mye vekt på å utvikle og
styrke de statlige institusjonene slik at idealet
om etterrettelighet kan ivaretas også der.

Frivillige organisasjoner
spiller en viktig og nødvendig
rolle i stater som fungerer dårlig.
(Illustrasjonsfoto)
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India

Vold mot kvinner

Jayalakshmis historie
Jayalakshmi jobbet som resepsjonist i et privat firma. Familien hadde desperat behov for inntekten hennes, og
det var derfor hun holdt ut daglig seksuell trakassering av sjefen sin, Y. Balraj. Da situasjonen ble uutholdelig
sluttet hun en dag å gå på jobb. Så mottok hun et brev fra firmaet der hun ble anklaget for å ha underslått 50
000 rupier (ca 6 856 kr.). Brevet ble etterfulgt av et besøk av en politibetjent fra Narayanaguda politistasjon,
som banket opp faren og broren og truet med å arrestere Jayalakshmi dersom hun ikke tilsto underslaget.
Morens gikk da til naboen, Padmamma, som er Asara-medlem og en uredd kvinne. Padmamma tok Jayalakshmi
med til APSA, der hun skrev et brev til politikommissæren med informasjon om fakta i saken og en oppfordring
om at han skulle gå inn i saken. Politikommissæren skrev deretter et brev til Narayanaguda politistasjon og ba
dem om å foreta en ordentlig etterforskning. I mellomtiden ringte Padmamma og APSAs Shivarani til Jayalakshmis sjef, Balraj. De truet med alvorlige konsekvenser og lot som om de snakket på vegne av en kvinnegruppe
med 50 kvinner som ville brenne ned kontoret hans dersom han ikke trakk tilbake de falske anklagene. Da
Narayanaguda politistasjon forstod at Jayalakshmi hadde kontakter høyere oppe i hierarkiet, kontaktet de
Balraj, som raskt trakk tilbake anmeldelsen.

Bangalore har slukt utkantområdet der APSA
bygget barnesenteret sitt og Lakshapahty fikk seg
hus for femten år siden.

Vasanthas historie
Vasantha og mannen hennes kranglet, og krangelen havnet på gaten utenfor huset deres. Mannen til Vasantha
tilkalte en passerende politibetjent for å få støtte, og deretter slo han Vasantha svart og blå. Hun var nesten ikke
i stand til å gå etterpå, men ble fraktet til APSAs kontor av Mallamma, et Asara-medlem som morens hennes
kjente. En anmeldelse ble registrert hos Yapral politistasjon i Cyberabad og hos Kvinnekommisjonen. Vasantha
kunne senere peke ut politibetjenten under en oppstilling på politistasjonen. Betjenten fikk en ydmykende straff
og ble avskjediget. Politikommissæren i Cyberabad ga Vasantha 500 rupier (68 kroner) av egne midler og 5000
rupier (686 kr) til å dekke utgifter til lege og medisiner.

Kilde: APSA Hyderabad

ASARA-komitéen i Hyderabad, India, er
kvinnenes eget tiltak for å hjelpe kvinner
som blir mishandlet. Kvinner i slummen
velger representanter blant sine egne
med integritet og mot til å bekjempe
mishandling og trakassering.
Av Jorid Almås
Hvorfor Asara?
Asara ble skapt som svar på behov uttrykt av kvinner
APSA jobber med i sine selvhjelpsgrupper. Asara
betyr støtte på hindi. I India, og antakelig i de fleste
land, er vold i hjemmet og seksuell trakassering et
tema som blir fortiet, og de sosiale og psykologiske
faktorene som ligger bak, går på tvers av klasse. De
viktigste årsakene til at Asara ble startet er mangelen
på støtte, både følelsemessig og økonomisk, fra familie
og lokalsamfunn og mangelen på juridisk hjelp til
ofrene. I 2002 fattet indisk høyesterett en beslutning
som senere skulle vise seg å bli betydningsfull, det at
nabolagskomiteer skulle tilby hjelp til kvinner i en slik
vanskelig situasjon. Asara tilbyr nettopp slik hjelp. Etter
at en lov om vold i hjemmet ble vedtatt av sentralmyndighetene i 2006 har APSA blitt godkjent av
delstaten Andhra Pradesh’s departement for kvinner og
barns velferd, i Hyderabad distrikt, som en tjenesteyter
på dette området.
Hvordan startet Asara?
Ti slummer i Hyderabad ble valgt til å delta med en
representant hver. Menn, kvinner og ungdom deltok i
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valget av representanter, og i hver slum ble det valgt
en kvinne med integritet og diskresjon som lokalsamfunnet hadde tillitt til. Komitéen trådte i funksjon i
august 2004, noe som ble høytidelig markert med en
seremoni med deltakelse av den pensjonerte høyesterettsdommeren Sharma fra Andra Pradesh. Selv om
Asaras representanter kommer fra ti slummer, mottar
de også saker fra andre, nå som de er godkjente til
å yte denne typen hjelp. Medlemmene fikk en ukes
opplæring i rådgivning og juridiske spørsmål ved et
juridisk rådgivningssenter i Hyderabad. I opplæringen
ble det lagt vekt på å følge faste prosedyrer for å
registrere klagesaker, forespørsler, rådgivning, og dessuten å erkjenne at det finnes grenser for Asaras ansvar
og ressurser. Det var viktig for Asara-medlemmene å
vite på hvilket stadium en sak ikke lenger er en sak for
dem, men må overføres til politi og rettsvesen.
Asara i arbeid
Asara-medlemmene møtes en gang i måneden på
APSAs kontor. Når en sak gjøres kjent for et av
medlemmene, hjelper APSA med å skrive klagen og
foretar undersøkelser som kan verifisere klagens
innhold. Det betyr at man besøker nabolaget, snakker
med naboene og personen som er anklaget. Deretter
tilbys begge parter rådgivning i saken. Avhengig av
sakens alvor tar dette fra et par dager, til uker eller
måneder. Man forsøker ofte å få til en form for kompromiss. Asara følger saken og samler informasjon om
den gjennom formelle og uformelle prosesser. Dersom
konflikten ikke lar seg løse, blir saken overført til
Andhra Pradesh Legal Services Authority, eller i enkelte
tilfeller Women’s Protection Centre eller The Women’s

Commission. Dette er offentlige organer som Asara
jobber i nært samarbeid med.
Selv om APSA har ansatt en egen person, Shivarani,
til å følge opp Asara, er APSAs fremgangsmåte slik
at når de jobber i slummene, er alle ansatte involvert
og deltar uformelt i Asara-arbeidet. For eksempel, når
selvhjelpsgruppene (spare- og lånegrupper for kvinner)
møtes, blir gamle og nye Asara-saker diskutert, og slik
blir innsamling av informasjon, forslag og rådgivningsprosesser en naturlig del av diskusjonene.
Asaras innflytelse
Det som er unikt med Asara er dens fleksibilitet og at
det er en lav terskel for å komme dit med problemer.
Det faktum at det er en støttegruppe bestående av
kvinner som har lignende bakgrunn som dem selv, men
med fordelene av en institusjonell og offentlig støtte
i ryggen, har gitt mange kvinner mot til å ta kontakt
med Asara. Det at Asara også har kunnskap om jus har
gjort det mulig for kvinner å forsøke å finne løsninger
utenom det rigide juridiske system. Som Shivarani
sier: - Asara gjør det mulig for kvinner i en vanskelig
situasjon å finne løsninger uten å kaste bort tid og
penger. De har ingen tillit til domstolene eller politiet.
Fra august 2004 til oktober 2007 har Asara håndtert
45 saker, de fleste har dreid seg om vold i hjemmet
påført av deres ektemenn, for eksempel på grunn av
krav om medgift eller høyere medgift. Fire av sakene er
nå i retten og én er hos Andra Pradesh’s kvinnekommisjon. Alle tidligere saker har blitt avgjort med godt
resultat av Asara, som jevnlig får tilbakemeldinger fra
familier og nabolagene om sakene.

Urbanisering
og økt alkoholbruk
Storbyen Bangalore i det sørlige India vokser
hurtig. Antall spise- og skjenkesteder vokser enda
fortere. For femten år siden bodde Lakshapathy,
lederen for APSA (FORUTs samarbeidsorganisasjon), utenfor Bangalore og måtte gå tre-fire kilometer for å finne et spisested. I dag bor han
fortsatt i samme hus, men byen har omringet ham,
og det er nå 38 puber i gaten der han bor. Et stort
antall utsalgssteder for alkohol er den viktigste
årsaken til økt alkoholisme, hevder han

APSA på nettet
APSA, en av FORUTs samarbeidsorganisasjoner i
India, har nå fått sin egen nettside. Adressen er:
www.apsaindia.org

Kvinners stilling

FORUT deltar i disse dager i en fjorten dager lang
kampanje om vold mot kvinner. Kampanjen ble
lansert i Colombo den 25. november og er et samarbeid mellom flere nasjonale og internasjonale
organisasjoner i Sri Lanka.

FORUT takker
for små og store bidrag gitt av lag, losjer og
foreninger, av bedrifter og enkeltpersoner, som
gave i forbindelse med merkedager eller som minnegaver ved dødsfall. Tusen takk for verdifull støtte
i året som er gått og god jul til dere alle sammen!

Illustrasjonsfoto.
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HIV-smittede lever i Afrika sør for Sahara. Øverst på
stati-stikken ligger Swaziland, der mer enn hver fjerde
person mellom 15 og 49 år er smittet med HIV. De
øvrige landene i det sørlige Afrika ligger på mellom
ti til 25 prosent. Til sammenligning hadde Norge ved
siste årsskifte vel 3500 registrerte HIV-positive, og det
ble registrert 279 nye smittede her i landet forrige år.
I de fleste land er HIV/AIDS-epidemien konsentrert
til noen avgrensede befolkningsgrupper, blant annet
prostituerte, menn som har sex med menn og sprøytenarkomane. De tidligere sovjetrepublikkene skiller seg
ut ved at tre av fire nysmittede er unge sprøytenarkomane.
Ut fra dette viste Anne Skjelmerud til at det ikke er
snakk om én AIDS-epidemi i verden. Det er mange
epidemier som utvikles uavhengig av hverandre.
I noen land spres smitten blant avgrensede og mindre
folkegrupper, mens i andre områder er betydelige deler
av de såkalte normalbefolkningen rammet.
– Disse forskjellene må en ta høyde for når en
planlegger forebygging og hjelpetiltak, understreket
Skjelmerud.

“Det er flere kvinner
enn menn blant
de som nå blir
smittet med HIV.”

HIV/AIDS:

Epidemien som rammer
de friskeste og sterkeste
Det er én helt avgjørende forskjell
mellom HIV/AIDS-epidemien og mange
andre globale helseproblemer: HIV/AIDS
rammer de friskeste og sterkeste gruppene i befolkningen.

og mest utsatte gruppene i samfunnet: nyfødte barn,
eldre, fattige osv. Slik ikke med HIV/AIDS. Her er
det den seksuelt aktive delen av befolkningen som
rammes hardest, de mellom 15 og 50 år. Det er folk i
sin beste alder, de som skal være samfunnets ledere,
de som skal være lærere og foreldre, de som skal gjøre
de fysisk tunge jobbene, de som skal stelle og ta vare
på de minste og de eldste. I tillegg til de menneskelige
lidelsene for den enkelte gir derfor HIV/AIDS alvorlige
skader på kulturell, økonomisk og sosial utvikling i de
landene som er hardest rammet. Disse landene vil med
dagens utvikling miste store deler av befolkningen i
arbeidsfør alder pga AIDS. Når et land som Malawi
opplever at forventet levealder blir redusert med ti år
over en tiårsperiode, forstår en at det dreier seg om
dramatiske endringer i samfunnsstrukturen.

Av Dag Endal
Dette sa seniorrådgiver i Norad, Anne Skjelmerud,
da hun foreleste om HIV/AIDS på FORUTs årlige møte
for partnerorganisasjonene i oktober. Skjelmerud var
invitert for å gi en siste oppdaterin g på HIV/AIDSsituasjonen i verden, siden FORUT og partnerne i Asia
og Afrika nå skal engasjere seg mer i nettopp dette
emnet.
Anne Skjelmerud viste til at mange av de vanligste
folkesykdommene i verden i dag rammer de svakeste
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Anne Skjelmerud.

Av de statistikkene som Anne Skjelmerud la fram, var
det ikke tvil om hvor AIDS-epidemien rammer hardest.
Over seksti prosent av klodens rundt 33 millioner

Ekspertene viser til at det nå skjer en ”feminisering” av
HIV/AIDS-epidemien. Med dette mener en at byrdene i
økende grad må bæres av kvinner. Det er flere kvinner
enn menn blant de som nå blir smittet med HIV. Dette
skyldes i stor grad urettferdige kjønnsrollemønstre og
kulturelle konvensjoner rundt sex. Det er akseptert
i mange kulturer at menn har sexpartnere utenom
ekteskapet og dessuten mange slike løse forbindelser.
Menn har også fysisk styrke og kulturell aksept for å
kunne tiltvinge seg sex fra kvinner. I den grad dette
skjer voldelig, øker risikoen for HIV-smitte betydelig.
I tillegg kommer der faktum at kvinner rent biologisk
er mer utsatt for HIV-smitte enn menn.

Partnersamling
Det var tunge temaer som ble tatt opp til drøfting da FORUT samlet sine samarbeidspartnere for å diskutere
rus i forhold til fattigdom og utvikling, spredningen av hiv/aids og som forsterkende effekt når det gjelder
kjønnsbasert vold.
Rus og utvikling eller ADD (Alcohol, Drugs and Development) er navnet på et spesielt FORUT-prosjekt, der
hensikten er å forebygge og redusere rusmiddelbruk i samarbeidslandene. Gjennom langsiktig arbeid er det
satt fokus på hvordan rusmisbruk forverrer situasjonen for verdens fattige og hindrer utviklingen. Det er et
ambisiøst prosjekt som involverer forskning og kompetansebygning på et ganske høyt plan.
En uke i september samlet FORUT samarbeidspartnerne sine til en konferanse på Gjøvik, der målet var å
øke den kollektive kunnskapen om utvalgte temaer. Innleggene fra de ulike partnerne viste at mye godt
arbeid er utført for å høyne bevisstheten om alkohol som utviklingshinder og som ekstra belastning for dem
som allerede sliter. Alkohol er blant annet en svært viktig faktor når det gjelder spredningen av hiv/aids, og
konemishandling utføres ofte i alkoholpåvirket tilstand. Flere av deltakerne påpekte at informasjon alene om
skadevirkninger ved alkohol- og narkotikabruk ikke virker, men at andre virkemidler også må tas i bruk. Dette
kan være begrenset tilgjengelighet, høy pris og reklameforbud.

Utbytterik studietur
I månedsskiftet oktober/november deltok seks heldige
vinnere på studietur med FORUT til Sierra Leone,
anført av styremedlem Sten Magne Berglund. I løpet
av oppholdet fikk deltakerne møte lille Yebo og
storesøster Mabinthi, de deltok under åpningen av fem
nye skoler, de var på besøk på søppeldynga i Freetown
der beboerne i Nye Barberline engang holdt til og de
fikk oppleve sangen og dansen i landsbyene. Det var
lærere, førskolelærere og en FORUT-partner som var
med på turen.

HIV/AIDS-epidemien i tall
• Anslagsvis 65 millioner er blitt HIVsmittet siden viruset ble identifisert
tidlig på 80-tallet.
• Ca 33 millioner lever som HIV-smittede
i verden i dag.
• 2,5 millioner nye smittede i 2007.
• 2,1 millioner AIDS-dødsfall i 2007.

Pengene rekker langt. Det vi samler inn får en
effekt, sa Morten Hammer fra Stormyra barnehage
i Fyllingsdalen, her sammen med Yebo og Mabinthi.
Jeg er glad for å se at arbeidet fungerer, uttalte
Sissel Reinemo fra Ingeberg skole ved Hamar.
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Solidaritetspris til FORUT
Den 23. oktober ble FORUT tildelt
Skolefrontens Fonds solidaritetspris for
2007 under en høytidelig tilstelning i
Utdanningsforbundets lokaler i Oslo.
Prisoverrekker var miljø- og bistandsminister Erik Solheim.
Av Ellen Bjølseth
Skolefrontens Fond har sin basis i lærernes kamp
under den andre verdenskrig. Avkastningen skal nyttes
til tiltak som fremmer demokratiske holdninger og
verdier som toleranse, menneskeverd, selvstendighet
og solidaritet. Prisen gis til personer, organisasjoner
eller institusjoner som gjennom arbeid med konkrete prosjekter i skolen, eller med barn og ungdom,
har bidratt til å fremme nasjonal og internasjonal
forståelse og solidaritet, og motvirke utvikling og
utbredelse av diskriminerende og rasistiske holdninger.

Kampen om vannet
Studentene på ”Globalisering og
utvikling” ved Høgskolen i Hamar fikk
8. november tilbud om en kveld helt
utenom det vanlige. Dr Kshithij Urs
(tidligere APSA, nå ActionAid India)
holdt innledning om ”Ressurskonflikter
– erfaringer fra kampen mot privatisering av vann i Karnataka, India”. Dr Urs
har vært og er en drivkraft i kampanjen
mot privatisering av vannforsyningen
i Bangalore, som har pågått de siste
årene.

på ulike steder i byen, der folk som ikke har vært tilkoblet det offentlige vannettet har kunnet få tak i vann
til å dekke sine daglige behov.
Tanken som har begynt å slå rot i mektigere kretser
(og ikke bare i India), er at vann må ses på som en
vare – ikke som en livsnødvendighet som skal være
allment tilgjengelig. Fordi folk er avhengige av vann
hver dag, kan en tvinge dem til å betale for det. Fattig
som rik – du dør hvis du ikke får vann, derfor er vann
som forretningsidé glimrende. Til og med de som ikke
har råd til mat, må ha vann. Endatil de fattigste kan på
denne måten tynes for de få rupiene de måtte ha fått
tak i etter en dag med slit.

Av Rannveig Naustvoll
Karnataka er en av 28 delstater i India, og Bangalore
er hovedstaden i delstaten. Bangalore er den raskest
voksende byen i India. Nasjonale og internasjonale
IT-bedrifter kappes om å etablere seg der, og dette
fører til stort press på infrastruktur og boligmarked.
Folketallet har vokst betraktelig, og mange av dem
som kommer til byen er fattige mennesker på jakt
etter arbeid. En del av disse har funnet rom i de ulike
slumområdene, mens svært mange er nødt til å bo på
gata. Mange har hele familien med seg i forsøket på å
få en bedre framtid.
Inntil nylig har vannforsyning vært sett på som en
offentlig oppgave i Bangalore. Det har stått vannkraner
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Dr Kshithij Urs

Dr Urs fortalte at Kampanjen mot privatisering av
vann i Bangalore står på de fattige og hjemløses side
i kampen for vannet. Privatisering vil innebære at de
offentlige kranene blir fjernet, og kun de innbyggerne
som har hus som kan knyttes til et ledningsnett får
tilgang til vann. Denne tilknytningen må de betale
for uavhengig om det er vann i rørene eller ikke, eller
hvilken kvalitet vannet måtte ha. Eventuelt forbruk
kommer i tillegg til fast avgift. Denne ekstra kostnaden
er nok til å drive folk fra gård og grunn. De hjemløse
får det enda vanskeligere, ettersom vannpostene de
tidligere har hatt tilgang til blir fjernet.

Leder i styret for Skolefrontens Fond, Oddbjørn
Hallaråker, fortalte om bakgrunnen for både fondet
og prisen. Skolefrontens fond ble etablert sommeren
1945 på grunnlag av midler som ble samlet inn i løpet
av krigsårene – til ”Den illegale lærerkasse”. Det var
penger som skulle gå til lærere og deres familier som
på ulike måter deltok i motstandsbevegelsen. Etter
krigen var det fortsatt penger igjen, og midlene gikk
i mange år til æreslønn til dem som hadde deltatt i
motstandskampen og til deres etterlatte. Fra og med
1983 kom det i gang en egen stipendordning, og på
1990-tallet dukket ideen om en solidaritetspris opp.
Prisen er på 30 000 kroner, og et flott diplom følger
også med.

Generalsekretær
i FORUT, Morten Lønstad
fikk overrakt prisen av miljøog bistandsminister Erik Solheim.
Det var miljø- og bistandsminister Erik Solheim som
overrakte prisen til FORUT, og i sin hilsningstale ga
han uttrykk for stor anerkjennelse for det arbeidet
FORUT utfører, særlig i ministerens ”annet hjemland”,
Sri Lanka. FORUT er en av få internasjonale organisa-

Utdanningsforbundets leder, Helga Hjetland, fulgte opp
med å rose FORUT for innsatsen i norske barnehager
og skoler. FORUTs barneaksjon er et viktig virkemiddel
i det antirasistiske arbeidet, og Utdanningsforbundet
har selv vært en samarbeidspartner for FORUT ved å
gå igjennom opplegget og sørge for at det pedagogiske aspektet er av god kvalitet.

Kampanjen mot privatisering av vannet vant det første
slaget i Bangalore, der privatiseringsplanene ble utsatt.
Privatiseringen ble likevel gjennomført i andre regioner
i Karnataka.
Dr Urs kunne avsløre hvilke beslutningsprosesser som
har vært i sving og hvor bevisst hele prosessen har blitt
holdt unna folkevalgte organer. Det er en internasjonal
trend for økt privatisering av viktige samfunnsområder,
reduksjon av det offentlige handlingsrommet og ytterligere vingestekking av demokratiet. Dette gjelder ikke
bare i land i sør. Vi ser tendensen over hele verden.
Forslaget til avtale for tjenestesektoren i Verdens
handelsorganisasjon er bare ett eksempel. Derfor er
det viktig også for oss i Norge hva som har skjedd i
Bangalore. Det er viktig at vi forstår hvilke prosesser
og mekanismer som er i sving, og hvilke interesser som
står bak.

sjoner som uten avbrudd har holdt ut og vært til stede
i problematiske områder som Jaffna og Kilinochchi,
steder som har vært – og er – sterkt påvirket av
borgerkrigen. Han fremhevet også at FORUT var
engasjert i andre viktige, men også spesielt vanskelige land, som Sierra Leone, Nepal og Malawi. Disse
landene opplever nå en ny optimisme som gir tro på
utvikling i riktig retning.

FORUTs generalsekretær takket pent for prisen og
positiv omtale og påpekte at rundt 75 000 barn deltar
i barneaksjonen i høst. Til slutt kom det også rosende
omtale ved lederen for Utdanningsforbundets internasjonale kontor, Lajla Blom, som selv har en fortid i
FORUT. Dagen ble avsluttet med en hyggelig middag
for inviterte personer.

Geirr Lystrup og
barna fra Lilla H barnehage
i Oslo underholdt.

Og innimellom det hele underholdt Geirr Lystrup
og barn fra Lilla H barnehage i Oslo med sanger fra
barneaksjonen. Det ble et friskt innslag som viser noe
av aktiviteten barneaksjonen utløser.
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Fantastisk respons
Ingvar. Han mener FORUT og Namibiaforeningen må
formidle et budskap om at det er ganske enkelt å
hjelpe andre, og at litt innsats fra mange kan gi store
resultater.
Bli med neste år
Namibiaforeningens Birgit Andresen har hatt ansvaret
for skoleløpet sammen med FORUT, og hun sier at
foreningen er overveldet og veldig glade for dette
samarbeidet. - Dette gir oss muligheter til å gjøre mer
for nomadebarn i Namibia, og den mobile skolen vi har
satt i gang skal bli enda bedre og nå enda flere barn
med pengene fra skoleløpet. Mens FORUT har vært
på et par andre skoler, var det Birgit som tok i mot
pengene fra Hanstad barne- og ungdomsskole i
begynnelsen av november. - Nå håper jeg jo at dette
blir en tradisjon ved denne skolen, sa Birgit før hun tok
i mot bidraget fra skoleelevene med en stor klem.

Skoleløp for Afrika! er FORUTs nye kampanje rettet
inn mot grunnskolen, og etter årets forsøk med den
nye kampanjen er det all mulig grunn til å videreføre
arbeidet med kampanjen. Namibiaforeningen i Elverum
er FORUTs samarbeidspartner i skoleløpet, og skoler i
Elverum og Gjøvik ble invitert til å delta. Nå har åtte
skoler arrangert skoleløpet, og mye tyder på at skolene
løper inn nærmere 350 000 kroner. Pengene brukes
til skolebygging i Sierra Leone og til en mobil skole for
nomadefolk helt nord i Namibia.
– Det er veldig hyggelig med en slik respons når
vi lanserer en helt ny kampanje, sier kampanje- og
markedssjef Ingvar Midthun. Han sier at målet for
FORUT er å lage en kampanje som er målrettet og
relevant for grunnskolen, og at gjennomføringen i
høst viser at FORUT har en god kampanje i startgropa.
– Det var også viktig for oss å få med oss Namibiaforeningen, som vi så vidt har startet et bistandssamarbeid med rundt temaet rus og rusmiddelproblematikk. Nå handler dette samarbeidet både om bistandsfaglig samarbeid og om felles innsats for å skaffe
viktige inntekter til prosjektene, og det er en svært
viktig kombinasjon.
Entusiasme og lange løp
De åtte skolene som har deltatt i skoleløpet forteller
at elevene har tatt sponsorkortet på alvor, og flere har
fått mamma, pappa og andre sponsorer til å betale
mellom 5 og 15 kroner for hver kilometer eleven har
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løpt. Nå viser erfaringen at enkeltelever har løpt opptil
20 kilometer (!), og det er klart at det blir det fort
gode inntekter på hvert enkelt sponsorkort. Likevel
understreker Ingvar at det er også er et svært viktig
mål at alle elevene på en skole er med i løpet uansett
hvor mange penger de løper inn. - Alle elevene får
utdelt et informasjonsblad der vi med tekst og bilder
viser fram skole- og utdanningsprosjektene vi har i
Namibia og Sierra Leone, slik at elevene skal får et
konkret forhold til hva skoleløpet handler om, sier

Julekortkampanjen 2007

• Støtt FORUT gjennom
julekortene dine i år!
• Selg julekort til inntekt
for FORUT! Vi sender
pakkene du selger, og vi
tar selvsagt tilbake det du
ikke selger!

FORUT i Juventes nettbutikk

Juvente skal nå ta inn noen FORUT-varer i sin nettbutikk, og planen er å skaffe
nye inntekter til FORUT ved at medlemmer kjøper FORUT-varene derfra. FORUT
satser på at varene er på plass i løpet av desember og håper mange vil handle
gaver derfra. Foreløpig ser det ut til at freesbeer, pennaler, noen barneleker og fine
notatbøker er blant varene du kan kjøpe i nettbutikken.

Utvidet skoleløp i 2008
Det er FORUT som har produsert kampanjen, og som
har ansvaret for evaluering og videreutvikling av kampanjen, med tanke på videreføringen i 2008. Ingvar
Midthun sier at alle deltakerskolene denne høsten
skal kontaktes med tanke på en skikkelig evaluering,
som igjen danner utgangspunktet for skoleløpet neste
år. - Dette første året har vi hatt et begrenset opplegg
for å vinne viktig erfaring, men i 2008 kommer vi til
å lansere denne kampanjen mye bredere i en større
del av landet, sier Ingvar. - Vårt mål er at vi skal lage
en kampanje som skal kunne brukes over hele landet.
For å klare det, må vi lage et veldig bra opplegg der vi
vektlegger læring og personlig innsats.
- FORUT og Namibiaforeningen skal bli en base for
viktig kunnskap og engasjement for elevene, og elevene
skal kunne se at de kan bidra enkelt og konkret til at
barn i andre deler av verden får det bedre takket være
skoleløpet, avslutter FORUTs kampanje- og markedssjef.

Birgit Andresen i Namibiaforeningen tok i mot pengene fra
Hanstad barne- og ungdomsskole i Elverum. Der løp nærmere
400 elever inn 48 000 kroner. Pengene ble overrakt av
Pernille Enger, Vegar Moen og Fredrik Myrvang.
Foto: Østlendingen/Arnstein Moen

FORUT i butikk

FORUTs julekort er nå ute for salg, og vi håper selvsagt at DU og mange andre
kjøper våre julekort i år. De eksklusive kortene selges i pakker med åtte kort og
konvolutter, og hver pakke koster kr.100,-.
Hver pakke har fire ulike motiver, og disse motivene får du bare tak i gjennom
FORUTs kampanje. Du kan bestille kortene ved å ringe FORUT (61 18 74 00), eller
ved å legge inn din bestilling på
våre nettsider: www.forut.no.

Hege Eek i Tunet AS og kampanje- og markedssjef i FORUT, Ingvar Midthun.
Denne høsten har varer fra FORUTs barneaksjon vært tilgjengelig i arbeidstreningsbedriften Tunet AS i Elverum. Fire uker etter at varene ble satt inn i butikken viser
en opptelling at det er omsatt varer for over fem tusen kroner. Inntektene inngår
i barneaksjonens samlede resultat, men det aller viktigste er at FORUT får testet
muligheter og begrensninger ved et butikksamarbeid. Forsøksprosjektet innebærer
at Tunet AS er med i aksjonen “Sangen om Vasana”, og at FORUT stiller med
informasjon om sitt arbeid som bistandsorganisasjon.
– Dette synes vi er veldig spennende, sier Hege Eek i Tunet AS. Hun forteller at
det er stor interesse blant de ansatte, og at mange får ny innsikt i arbeidet til en
bistandsorganisasjon. – I tillegg synes vi jo at FORUT og barneaksjonen har mange
flotte varer, så både jeg og andre her har kjøpt inn litt av hvert til bursdagsgaver og
julegaver.
Muligheter og begrensninger
For FORUTs del er samarbeidet med Tunet AS en viktig del av en vurdering knyttet
til hvordan og i hvilket omfang vi kan profilere organisasjonen og omsette varer
til inntekt for våre prosjekter. Denne høsten har mange organisasjoner lansert nye
tiltak for å skaffe alternative inntekter etter at spilleautomatmarkedet forsvant.
Disse tiltakene fører også til økt publisitet og oppmerksomhet rundt de humanitære
organisasjonene og behovet for å samle inn penger til bistandsprosjekter.

Barneaksjonen
Siste nytt fra kampanjeavdelingen er at snart 1500 barnehager har meldt seg på
årets aksjon “Vasana og skilpaddebarna”. Det er igjen rekordoppslutning, og med
omlag 200 barneskoler i tillegg har vi nærmere 75 000 barn med i FORUTs aksjon
denne høsten og vinteren. I januar 2008 reiser produksjonsteamet bak barneaksjonen til Nepal for å lage et nytt opplegg med gjetergutten Rabin i hovedrollen,
så vi ses i Nepal neste år!

Det som nå er viktig, er at FORUT er med i utviklingen og at vi får erfaring med
regelverk og markedsmekanismer. Dersom FORUT skal satse på regulær omsetning
av varer, vil det stille krav til innbetaling av merverdiavgift, reklamekampanjer,
samarbeidsavtaler og logistikk for vareforsendelser og utplassering i butikker. Det vil
også være en utfordring å planlegge de store varekjøpene til barneaksjonen enda
bedre med tanke på at salgsvolumet blir enda større. Et alternativ til regulær omsetning er å satse mer på enkeltvarer og tilby disse som en “gave for gave”. I praksis
vil det bety at vi utfordrer folk til å støtte FORUTs prosjekter ved å gi et bestemt
beløp og at FORUT takker for bidraget med en bestemt vare.

FORUT arbeider for tida med utviklingen av en prosjektkatalog for 2008, en enkel
oversikt over alle aktuelle bistandsprosjekter som vi trenger givere eller sponsorer
til. FORUT har fått flere nye bedriftspartnere i 2008, blant annet en gruppe revyartister på Toten som til sammen gir billettsalget fra en revyforestilling til FORUT. I
2007 ble det i overkant av 100 000 kroner. Både Thermo-Floor og Toten Transport
i Gjøvik er at FORUTs “gamle venner” som også viderefører sine bedriftspartnerskap. Målet med den nye prosjektkatalogen er at det skal bli enklere å formidle
konkret informasjon til våre samarbeidspartnere og at vi i FORUT skal kunne ha
en enkel oversikt over hvem som støtter hvilke prosjekter i våre samarbeidsland,
enten partneren vil bidra med 20 000 eller 100 000 kroner.

Julegaver
Ingvar Midthun sier at FORUT også må se på mulighetene som ligger i en lansering
av “rettferdige julegaver”, slik mange andre organisasjoner gjør. – I fjor lanserte
Kirkens Nødhjelp ei geit som en alternativ julegave, og gjennom denne strategien
solgte organisasjonen julegaver for 7 millioner kroner, forteller Ingvar. – Nordmenn kjøpte 16 000 geiter til jul, men ekte geiter var det ikke. Til Aftenposten har
generalsekretær Atle Sommerfeldt sagt at geita var et symbol på hva de innsamlede
pengene kan brukes til, og han mener folk forstår det. Jula 2005 hadde Kirkens
Nødhjelp en generell oppfordring om å støtte organisasjonen med et bidrag, og da
fikk den inn 1 million kroner. – Dette viser med all tydelighet at formen vi velger på
budskapet vårt er enormt viktig, sier Ingvar, og legger til at FORUT må finne sin egen
“geit”. – Vi i FORUT har et stort nettverk gjennom våre eierorganisasjoner, og jeg
tror det er der vi skal lete etter kunder først. - Vi må gjøre noe som mange oppfatter
som meningsfullt og riktig, og som kan brukes som en fin gave. Klarer vi det, tror jeg
vi har mange gode kunder i vårt eget nettverk allerede.

Vet du om en bedrift som bør bli bedriftspartner,
så ta kontakt med FORUT!

Har du tips, innspill og erfaringer knyttet til dette, så ta kontakt med FORUT!
Ring vår kampanjeavdeling på 61 18 74 00 eller send en epost til forut@forut.no!

FORUT bedriftspartner
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forut-nytt,
postboks 300, 2803 gjøvik

B-PostAbonnement

Julekortkampanjen 2007
FORUT lanserer Julekortkampanjen 2007 og inviterer lag og foreninger til et samarbeid
som skaffer viktige inntekter for begge parter. FORUT vil gjerne ha kontakt
med interesserte lag og foreninger eller tips fra DEG om du vet om noen som
kan tenke seg et slikt samarbeid. Vi inviterer også enkeltpersoner til å sende inn
bestilling på julekort. Støtt FORUT gjennom dine julekort i år!
Pakken inneholder 8 eksklusive kort m/konvolutter med disse motivene:

Julekortkampanjen skaffer oss inntekter blant annet till bygging av
skoler og helsestasjoner i flere av våre samarbeidsland i Asia og Afrika.
Vi deler inntektene av kortsalget med våre samarbeidsorganisasjoner i
Norge, som bruker sine inntekter til frivillig arbeid i Norge og andre steder.
Les mer om kampanjen og inntektsdelingen på våre nettsider.
Kortene er tegnet av Kjell E. Midthun, og selges kun av oss.

FORUT, Boks 300, 2803 Gjøvik
Telefon: 611 87400
Epost: forut@forut.no
Hjemmeside: www.forut.no

pris pr.
pakke kr.

100.-

vi støtter julekortkampanjen:

