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Dødelige kjønnsroller
– alkohol, seksualitet og HIV/AIDS

6 Malawi: Menn drikker – kvinner lider

I disse dager lanseres to SINTEF-rapporter laget på oppdrag fra FORUT om bruk av rusmidler
og konsekvensene av dette i Malawi. Rapportene skal danne noe av grunnlaget for arbeidet
FORUT nå skal sette i gang med – sammen med lokale organisasjoner – i Malawi. Den ene
rapporten dreier seg om bruk av rusmidler – omfang, type, hvem som bruker hvilke rusmidler
osv. – to steder i Malawi. Den andre omhandler bruk av rusmidler og kjønnsbasert vold på
de samme to stedene. Begge rapportene er svært nedslående lesning – spesielt er studien av
rusmidler i sammenheng med vold mot kvinner alarmerende.
Kvinners stilling
Forsker Stine Hellum Braathen fra SINTEF maler et dystert bilde av kvinners stilling i Malawi.
Braathens informanter (de hun har intervjua i studien) er konstant utsatt for menns – og i
særdeleshet sine ektemenns – voldelige, respektløse og alkoholiserte oppførsel. 7 av de 12
gifte kvinnene Braathen snakka med fortalte at deres ektemenn hadde tvunget dem til å ha
sex med dem. 11 av dem visste om andre kvinner som hadde vært utsatt for det samme. Mye
tyder altså på at dette er et vanlig fenomen i Malawi. Fem av de samme kvinnene hadde også
nylig blitt usatt for fysisk misbruk av sine menn. Videre fortalte mange av dem at store deler
av husholdningspengene gikk med til mannens alkoholbruk, noe som skapte en ekstra byrde
på allerede skrantne familieøkonomier.

15 India: Reddet av Drømmeskolen

Rapportene viser at i tillegg til de økonomiske aspektene ved alkoholbruk, er det som oftest
slik at både det fysiske og det seksuelle misbruket skjer mens mannen er i alkoholrus. Det
er selvfølgelig ikke slik at alkoholen alene kan få skylda for dette, men, som vi vet fra vår
egen kultur, er den en viktig utløsende og ikke minst unnskyldende faktor. Bak resultatene i
Braathens rapporter er det imidlertid et svært diskriminerende kjønnsrollemønster der kvinner
oppfattes som menns eiendom, der kvinner ofte er økonomisk avhengig av menn, og der
kulturelle og sosiale ”lover” gir menn langt større handlingsrom enn kvinner – særlig når det
gjelder seksualitet. Vi vet for eksempel at mange menn har sex med andre enn sine koner.
Noen steder praktiseres også riter der enker skal ”renses” av andre menn i familien og der
svært unge jenter tvinges til sex med eldre menn i familien. Det skal ikke mye forskning til for
å forstå at dette er en dødbringende (manns)kultur i et land der HIV- og AIDS-problemene er
enorme, der det dør ti mennesker i timen på grunn av sykdommen, og der nesten 1 million
mennesker (av til sammen 12,3 millioner) levde med HIV i 2005.

17 Sierra Leone er fortsatt inne i en
gjenoppbyggingsfase etter krigen.
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Derfor kommer FORUT til å bidra til å endre både bruken av alkohol og det bakenforliggende
”dødelige” kjønnssystemet. Det er ingen lett jobb, men studiene fra SINTEF viser at vi ikke
kan la være å prøve.
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Kilder:
Braathen, Stine Hellum (2008): Substance Use and Abuse and its Implications in a Malawian
Context – Pilot Project 1. SINTEF Health Research. Finnes på SINTEFs nettsider: www.sintef.no
Braathen, Stine Hellum (2008): Substance Abuse and Gender Based Violence in a Malawian
Context – Pilot Project 2. SINTEF Health Research. Finnes på SINTEFs nettsider: www.sintef.no
http://www.avert.org/aids-malawi.htm
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Et liv uten FORUT?

Nepal 2005

Hundre nye hus i
Hambantota, Sri Lanka

Der andre ser problemer, ser Terje
Heggernes utfordringer. Og utfordringer
gir nye sjanser til å finne gode
løsninger. Dette har vært ledertråden
for Terje siden FORUT så dagens lys i
1981 med ham som generalsekretær
og eneste ansatte.
Av Ellen Bjølseth
I 2005 sa Terje takk for seg i generalsekretærstillingen og dro til Sri Lanka som stedlig representant for
FORUT. Landet hadde lenge hatt en egen tiltrekningskraft, og et års ”prøveopphold” i 2001/2002 ga
mersmak. Tidspunktet var gunstig for en som ønsket
seg utfordringer: Store deler av landet lå i ruiner
etter tsunamien. Tusenvis av internflyktninger bodde
allerede i leirer og midlertidige boliger på grunn av
landets langvarige konflikt. Flomofre som hadde
mistet sine hjem ble også flyktninger i eget land.
I stedet for forsoning og fredsløsninger, blusset
konflikten opp igjen og kulminerte med at våpenhvileavtalen ble opphevet. Jo da, utfordringene sto
i kø, enkelte ganger så tett at vi faktisk fikk oppleve
at Terje brukte ordet ’problem.’
Med sedvanlig handlekraft gikk Terje løs på oppgavene, og midt oppi hurlumheien med strenge

sikkerhetsrutiner for alle ansatte og blant annet
bombenedslag som ødela FORUTs kontor i Kilinochchi, fikk han omstrukturert hele organisasjonen i Sri
Lanka og utarbeidet gode strategier og planer for
arbeidet videre.
Kinderegget
Terje får gjennomført det han vil. Han er som et
Kinderegg og kan både tenke, prate og gjøre.
Dessuten har han en usvikelig tro på menneskets
iboende ressurser. I tråd med dette delegerer han lett
ansvar og stoler på at hver enkelt gjør det som skal
til. Denne handlekraften og tilliten fikk vi et kraftig
bevis på da tsunamien rammet Sørøst-Asia. Fra tidlig
på formiddagen 2. juledag 2004 var Terje på kontoret, samlet medarbeidere rundt seg, tok de nødvendige beslutninger og ledet FORUTs nødhjelpsinnsats
på en forbilledlig måte, rolig, klartenkt og effektivt.
Mannen er dessuten smittefarlig. Hans ukuelige
optimisme skaper god stemning og utløser kreativitet
og arbeidslyst. Alltid vil han videre, og med sitt høye
aktivitetsnivå river han gjerne med seg andre også.
– Jeg er nok et organisasjonsdyr, sier Terje. – Jeg
elsker å strukturere og systematisere. Denne lidenskapen får han sikkert bruk for i sin nye jobb også,
når han nå blir rektor på Seljord Folkehøgskole. Terje
kan sikkert klare seg fint med et liv uten FORUT.
Vanskeligere blir det kanskje for FORUT å klare seg
uten Terje.

Mr Forut
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Mottaksdrift

Ubehjelpelige UDI

Morten Lønstad

Prognosen over antall asylsøkere som
kommer til landet er justert opp fra ca
6000 ankomster til om lag det dobbelte
for 2008. Dette har skapt krise fordi
mottakskapasiteten ikke er tilpasset det
nye ankomstvolumet. Regjeringen og UDI
oppretter teltleirer for å møte den økte
tilstrømmingen av asylsøkere.
Av Morten Lønstad
Storstilt nedbygging av mottaksplasser
UDI og regjeringen har seg selv å takke. Mangel på
god planlegging, gode analyser og fleksibilitet, det
siste som følge av et rigid anbudsprinsipp, har ført til
et mottakssystem som er i ferd med å kollapse.
De siste fire årene har det vært en markant nedbygging av mottakskapasiteten. I 2003 var det 140 mottak i Norge. Det hadde foregått en voldsom oppbygging av kapasiteten som følge av en stadig økende
tilstrømming av asylsøkere fra 1997. Så fikk man en
storstilt nedbygging, og i løpet av årene 2004-2007
ble mottakskapasiteten redusert med nesten to tredjedeler. Gjennom en slik radikal nedbygging blir ikke
bare kapasiteten redusert, men viktig kompetanse går
tapt fordi driftsoperatører må redusere bemanningen.
Samtidig skaper slik nedbyggingen usikkerhet blant
dem som jobber i mottak, fordi arbeidsplassene deres
stadig er truet av nedleggelse. Resultatet er nedsatt
beredskap og evne til å etablere mottaksplasser i tider
med økt tilstrømming.
Varierende strøm av asylsøkere
Ser man 15 år tilbake i tid har antall asylsøkere gått i
bølger. I 1993 var det en topp på ca
13 000 ankomster, noe som i hovedsak skyldtes krigen
på Balkan. Så fikk vi en reduksjon i ankomstene fram
til 1998 da tilstrømmingen firedoblet seg fra året før
til den nådde en ny topp i 2002 på nesten 18 000
ankomster. Ikke uventet var de største opprinnelseslandene i denne perioden Irak, Afghanistan, landene på
Balkan og Somalia. Noen tidligere Sovjet-republikker
og Iran var også godt representert.
Tilstrømmingen av asylsøkere er ikke noe særnorsk
fenomen. Norge har imidlertid fra tid til annen innført
mer eller mindre vellykkede tiltak for å begrense
ankomsten. Asylstrømmene skyldes politiske forhold,
krig og naturkatastrofer og menneskerettighetssituasjonen i ulike land og regioner. Man skulle tro at UDI
både har kapasitet til å skaffe seg informasjon om
utenrikspolitiske forhold og kompetanse til å analysere
slik informasjon slik at man kan utarbeide noe mer forutsigbare og troverdige prognoser som basis for planlegging av mottakskapasiteten. Det virker dessverre
ikke slik, noe dagens situasjon er et godt bevis på.
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Tranberg mottak
ble nedlagt i 2007

Mangel på fleksibilitet – et eksempel
Et eksempel på slik ”UDI-tro og -tvil” om behovet
for mottaksplasser ble avdekket i forbindelse med
konkurranseutsettingen av det FORUT-drevne Tranberg
mottak på Gjøvik. I løpet av mindre enn et halvt års
tid svingte UDIs måltall fra en overkapasitet og behov
for ytterligere nedbygging til nærmest radikal mangel
på mottaksplasser. Kontrakten på Tranberg gikk ut 30.
september 2007 i likhet med tre andre mottak i
regionen, og i alt 400 plasser skulle konkurranseutsettes sommeren 2007.
Underveis ble dette tallet redusert til 200, delvis fordi
det ene mottaket likevel ikke skulle konkurranseutsettes og delvis fordi man måtte redusere kapasiteten med 100 plasser. Etter at alle tilbud var levert
inn, viste det seg at man likevel hadde behov for 300
plasser. FORUT mottaksdrift AS la inn et tilbud på 200
plasser som kunne vært operativt 1. januar 2008.
Vi fikk ikke kontrakt fordi tilbudet ble vurdert som for
dyrt. I stedet tegnet UDI kontrakt med en driftsoperatør
som skulle opprette et nytt mottak i Ringebu kommune. Hverken kommuneledelsen eller innbyggerne
der ville ha dette mottaket, og det ble da heller aldri
etablert. UDI tok ikke kontakt med FORUT igjen, selv
om det allerede da var klart at ankomstene økte og
behovet for nye mottaksplasser var merkbart. I stedet
foretok regionkontoret en ny utlysning og startet en
ny prosess som alle visste ville pågå i fra fire til seks
måneder før et nytt mottak ville være stablet på beina.
Det de burde ha gjort, var både å forhandle med
FORUT for å få til en avtale og lyse ut nye plasser.
Med så liten fleksibilitet og evne til å improvisere fra

UDIs side er det ikke rart at man ikke kan snu seg
rundt i tide og møte de utfordringene man nå har
fått i fanget.
Konkurranseutsetting med forhandlinger
UDI har bestemt at mottaksplasser skal konkurranseutsettes. Driftsoperatører blir invitert til å legge inn
tilbud etter anbudsprinsippet, men for å presse prisene
ned er tilbudene som legges inn kun utgangspunkt for
forhandlinger. UDI innkaller da et utvalg av tilbyderne,
og forhandlingene dreier seg først og fremst om å
redusere den økonomiske rammen. UDI krever i teorien
kvalitet og gir mottakene sterke føringer, men er ikke
villig til å betale det kvalitet koster. All risiko blir dyttet
over på driftsoperatør, men likevel underbyr driftsoperatørene hverandre for å få kontraktene.
Mottaksvirksomhet en trekkspillbransje
Det er klart at antall mottaksplasser må tilpasses
behovet. Staten har behov for å redusere utgiftene,
og en viss form for trekkspilleffekt i mottakskapasiteten må en regne med. Et rigid anbudssystem
eller konkurranseutsettingsprinsipp gjør imidlertid at
variasjonsbehovene blir løst på en svært stivbeint og
lite effektiv måte. Det er nemlig mer effektivt å trykke
trekkspillet sammen enn å trekke det ut. Det gir helt
sikkert en kortsiktig økonomisk gevinst for staten at
UDI legger ned mottak og kaster driftsoperatører på
dør når asylstrømmen er nede i en bølgedal, men
resultatet av en slik praksis ser man nå: kapasiteten
er presset til det ytterste, og det tar tid å få opprettet
nye mottaksplasser. Det krever nemlig anbudsutlysning, anbudsinnhenting, forhandlinger, tid til etablering,

Malawi
anskaffelse av boliger og rekruttering av ansatte. Hvor
stor den langsiktige samfunnsøkonomiske gevinsten er,
er et annet spørsmål. Mottak som legges ned bruker
hundretusener på nedbyggingsprosessen. Innbo blir
kastet, gitt bort eller solgt for en billig penge. Når nye
mottak opprettes, trengs nye investeringsmidler for å
få mottaket etablert.
Alternativet til konkurranseutsetting
I stedet for konkurranseutsetting burde UDI inngå
rammeavtale med et knippe driftsoperatører som
har bestått UDIs kvalitetskrav og som har evne til å
mobilisere, være fleksible og handle relativt raskt i
tråd med varierende behov for mottaksplasser. En
slik rammeavtale bør bety at driftsoperatøren har en
langsiktig økonomisk avtale med UDI som gjør den i
stand til å opprettholde kompetansen og kapasiteten
også i tider da mottaksplassbehovet reduseres. Hvor
stor denne grunnbevilgningen skal være, må en finne
ut av gjennom en nærmere definisjon av behov og
formål. Denne kapasiteten kan i rolige tider brukes til
organisasjonslæring og utviklingsrelaterte prosjekter
som vil øke kvaliteten i mottaksdriften. Man kan til og
med tenke seg at driftoperatører med rammeavtale
forplikter seg til å utføre andre definerte oppgaver for
UDI. Blant annet bør det utarbeides klarere minstestandarder når det gjelder boligmasse og bemanning.
Skjer det endringer som medfører økt tilstrømming
av asylsøkere, vil en raskt kunne etablere nye mottaksplasser, samtidig som kompetansen ikke bare er
bevart, men til og med har økt. I et slikt system blir det
fortsatt forhandlinger om de økonomiske rammene for
selve mottaksdriften, men UDI må i større grad enn nå
ha et mer edruelig forhold til hva det faktisk koster å
drive mottak.

Honnør til
Norsk Folkehjelp
UDI oppretter nå teltleirer i transittmottakene for å møte det akutte behovet
for nye mottaksplasser. – Teltleirer som
husrom for asylsøkere er uverdig og ikke
i tråd med de standarder som er vedtatt
for behandling av asylsøkere i Norge,
sier FORUTs generalsekretær, Morten
Lønstad. – Vi har imidlertid arbeids- og
inkluderingsministeren mistenkt for å
utnytte den prekære situasjonen til “sin
fordel”, ved at teltleirer virker avskrekkende på asylsøkerne og kanskje vil
redusere antall ankomster.
En slik informasjonsstrategi er uetisk
og ikke verdig en rød-grønn regjering.
Norsk Folkehjelp skal derfor ha all ros
for sin rakryggethet da de avviste å opprette teltleir i ”sitt” transittmottak, sier
Lønstad.

Alkoholindustrien på
krigsstien i det sørlige Afrika

Første skilt
på vei til hovedstaden
fra flyplassen i Lilongwe.

Alkoholindustrien forsøker nå å få
kontroll over alkoholpolitikken i en
rekke land i det sørlige Afrika. Målet
er etter alt å dømme å unngå tiltak fra
myndighetenes side som vil begrense
friheten til de multinasjonale øl- og
spritselskapene. Verdens fattige skal
betale for at selskapene har problemer
med sine hjemmemarkeder i vestlige
land.
Av Dag Endal
FORUT har, i samarbeid med IOGT-NTO i Sverige og
partnere i sør, avdekket at industrien gjennom noen
måneder har forsøkt å få grep om alkoholpolitikken i mellom fem og ti land i det sørlige og østlige
Afrika. Dette gjelder Malawi, Uganda, Lesotho,
Namibia, Swaziland og Ghana, men det kan også
gjelde flere land. Industrien er også veldig aktiv i
land som Kenya og Sør-Afrika, men med et litt annet
utgangspunkt.
Metoden industrien bruker, er å skrive et utkast til
nasjonal alkoholpolitikk som lister opp en lang rekke
kjekke og greie tiltak, men som samtidig reduserer
myndighetenes rolle. Slik håper industrien å unngå
nye reguleringer på sin virksomhet, for eksempel
strengere regler mot alkoholreklame. Framstøtet i
Afrika ser ut til å være koordinert fra Washington av
industriens eget PR- og lobbykontor, International
Centre for Alcohol Policies (ICAP).
Verdensomspennende strid
Det som skjer i Afrika, er ledd i en verdensomspennende strid. Den pågår i Europa og USA, i
Sørøst-Asia, Latin-Amerika og Asia, men også i
internasjonale organisasjoner som EU, Verdens
helseorganisasjon (WHO) og Verdens handelsorganisasjon (WTO). Industrien ser voldsomme profittmuligheter i sør. Fattige folk skal betale regningen
gjennom redusert helse og velferd.
De multinasjonale øl- og spritprodusentene har pekt
ut India, Kina, Brasil og utviklingsland generelt som
sine nye og lovende markeder. Her er alkoholfor-

bruket lavt i utgangspunktet, kjøpekraften er økende
i mange land i sør, og de har en ung befolkning. Kan
disse store ungdomsgruppene erobres i ung alder, vil
alkoholprodusentene ha sikret sin profitt for mange
tiår framover. Dette er hva selskapene forespeiler
sine aksjonærer.
Pengemakt mot helse og velferd
Striden mellom helse og velferd og pengemakt
utspiller seg også i internasjonale organer.
Alkoholindustrien var veldig aktive i å presse på EUkommisjonen da den hadde en ny alkoholstrategi
til behandling for noen måneder siden. Når dette
skrives, står striden i Verdens helseforsamling der
WHOs medlemsland møtes. Industrien ønsker å
være en partner når alkoholpolitikken skal utformes
for å unngå restriksjoner på sin virksomhet. WHOs
egen ekspertkomité har uttalt veldig klart at industrien må holdes utenfor slike politiske prosesser.
(Se egen sak side 16).
Det er grundig dokumentert at alkohol representerer
en alvorlig belastning på folkehelsa verden over. I
utviklingsland som har lav dødelighet, har Verdens
helseorganisasjon rangert alkohol som helserisiko
nummer én! Alkohol er en stein til byrden for verdens fattige. Alkoholproblemene er ofte nært knyttet
til andre problemer som rammer fattige i sør; hiv/
aids, vold mot kvinner og fattigdom.
Vil unngå reguleringer
Industrien frykter aller mest at myndighetene i
utviklingsland skal følge rådene fra forskningen
og begrense tilgjengeligheten til alkohol for å
forebygge økte alkoholproblemer. Dette kan gjøres
gjennom virkemidler som er godt kjent her i Norge,
som avgifter, aldersgrenser, salgs- og skjenketider,
bevillingsordninger, begrensninger på reklame osv.
For å komme slike initiativ i forkjøpet, har industrien
skrevet sine egne utkast til alkoholpolitikk for for
eksempel Malawi, Uganda og Lesotho. Gjennom
en liksom-prosess forsøker de å sikre seg støtte fra
frivillige organisasjoner og politikere, men dokumentene som industrien presenterer, er bare blåkopier av
tekster som ICAP har skrevet i Washington, nesten
identiske fra land til land og ikke på noen måte tilpasset virkeligheten i de landene de skal gjelde for.
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Morgendagens kvinner i Malawi.
Foto: Eli Gunnvor Grønsdal
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Malawi

Gammel lærdom på nytt i Malawi:

Menn drikker – kvinnene lider
– Når han blir full, blir han helt gal. Han
skriker til meg, han slår meg og spiser
opp all maten jeg lager til familien. Slik
vil jeg ikke ha det. Jeg er som en slave for
min mann. Dette gjør meg ulykkelig. Jeg
mistrives i ekteskapet, for vi har ikke mat.
Han bruker alle pengene våre på drikking
og kommer ikke hjem før sent på kvelden.
Av Dag Endal
Dette er en av historiene som blir fortalt i to nye
forskningsrapporter fra Malawi, som SINTEF Helse har
laget på oppdrag fra FORUT. Rapportene er laget i samarbeid med Universitet i Malawi og skal bidra til økt
kunnskap om hvordan rusproblemene arter seg lokalt
i Malawi, både i byene og på landsbygda. Rrapportene
skal også bidra til å planlegge forebyggingsstrategier
og til utvikling av FORUTs nye ADD-program i Malawi.

I en annen undersøkelse i Malawi fra 2005 oppga
nesten halvparten av kvinnene at de har blitt utsatt
for en eller annen form for overgrep fra menns side;
fysisk, psykisk, seksuelt eller økonomisk Også i
denne undersøkelsen kom alkohol fram som en viktig
risikofaktor. Dette er en av årsakene til at SINTEF i sin
nye undersøkelse har valgt å intervjue kvinner som har
menn som drikker.
Historiene som kommer fram i forskningsrapportene,
er mange og hjerteskjærende, slik som Chimwemwes
historie som er gjengitt mer utførlig sammen med
denne artikkelen. En kvinne på 61 år sier: ”De fleste
som drikker, tar ikke noe ansvar for familien. Det finnes
noen unntak, men ikke mange. I fylla fornærmer de andre folk og til og med slår kona si. Jeg har sett mange
mannfolk som slåss med og juler opp ektefellen, og

noen bruker vold for å få sex. Slike menn voldtar også
andre kvinner og til og med barn.”
Kvinnenes lidelser bekreftes av mennene som ble
intervjuet av forskerne: ”Du kan ikke komme ut av
fattigdommen hvis du drikker. Mange menn gjør ingen
nytte for seg i lokalsamfunnet fordi de bare sitter og
drikker øl. De tjener sine penger, så drikker de opp alt
på puben, og kone og barn blir sittende hjemme og
lide,” sier en mann på 24 år fra Chembe. En 30-åring
fra samme landsby forteller at det verste med alkohol
er at fylla går ut over uskyldige som ikke er med og
drikker: ”For eksempel rammer det de kvinnene som
må se ektefellene gå rundt i landsbyen i fylla. Og de
har erfart hvordan fylla bringer fattigdommen også inn
i familien”.
forts. neste side

Stine Hellum Braathen fra SINTEF Helse la fram det
nye materialet på et seminar om vold mot kvinner som
FORUT nylig arrangerte i Malawis hovedstad Lilongwe.
Der møtte over 30 representanter fra frivillige organisasjoner, som var mer enn villige til å bruke den nye
kunnskapen til forsterket innsats mot vold mot kvinner.
Sammenhengen mellom fyll og vold er allment kjent i
Malawi, som i mange andre land, men mer systematisk
og vitenskapelig kunnskap om emnet har det vært
mangel på.
– Dette er et kvalitativt materiale, la Hellum Braathen
vekt på i innledningen som hun hadde sammen med
medforfatter Alister Munthali. – Det vil si at vi har
prøvd å beskrive og forstå hvordan alkohol bidrar til
vold mot kvinner. Omfanget av problemet sier materialet ikke noe om. Men der kan vi støtte oss på tall fra
undersøkelser som er gjort tidligere. En undersøkelse
fra 2004 viste at hver tredje kvinne i Malawi sier de
har blitt utsatt for vold fra menn siden de fylte 15 år.
Kvinner som er gift med menn som drikker, blir langt
oftere utsatt for vold enn kvinner som har menn som
ikke drikker.

”Når jeg spør hvorfor han drikker,
sier han at det er for å bli glad og
glemme sine problemer. Men da
sier jeg dette er egoistisk.
Hvordan kan han være glad når
familiens hans lider?”
Kvinne, 43 år, Lilongwe

Ung gutt prøver å selge
brennevin på pose. Foto: Eli Gunnvor Grønsdal

”Jeg må skaffe alt familien trenger,
for mannen min tar ikke ansvar.
Han tenker bare på drikking, og
jeg må holde styr på det lille vi
har. Han går ut for å drikke om
morgenen og kommer ikke hjem
før lang ut på kvelden”

”Jeg misliker sterkt at han drikker
dette brygget, for da har vi aldri
råd til mat i familien. Klær har vi
heller ikke råd til.”
Kvinne, 26 år, Lilongwe

Kvinne 40 år, Lilongwe
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Chimwemwes
historie
– Min mann er veldig sjalu. Hver kveld
er han ute og drikker. Ofte slår han meg
når han kommer hjem. Det går ikke en
uke uten at han slår meg i fylla. Mye av
familiens penger drikker han bort. Dette
er penger som vi skulle ha brukt til andre
ting i familien.
Slik er Chimwemwes hverdag, og slik er det for mange
kvinner i Malawi. De lever i en familiesituasjon der ektemannens fyll, vold og fattigdom forsterker hverandre
og drar både kvinner og barn inn i en ond sirkel.

På seminaret i Lilongwe la Stine Hellum Braathen
vekt på at kvinner som har menn som drikker og slår,
kommer i en umulig situasjon. – Kvinnene strever
hardt for å være gode ektefeller og lojale mot sine
menn. Ved å være eksemplariske koner prøver de å
unngå at mennene blir utro, sinte og voldelige. En
av kvinnene vi intervjuet fortalte hvordan hun og
venninnene diskuterer hvordan de kan bli best mulig
ektefeller: ”Vi lærer hverandre å lage god mat slik at
mennene våre får lyst til å bli hjemme om kveldene
og la være å gå ut og drikke.” En annen sa at blant
venninnene hennes var det vanlig å fortelle og lære
hverandre hvordan de kan ta seg godt ut for å glede
sine ektemenn: ”Vi må alltid passe på å se attraktive
ut, for ellers går mennene til andre damer.”
Fyll, vold og fattigdom setter kvinnene i en håpløs
situasjon også på en annen måte, kunne Hellum
Braathen fortelle. – Når mennene er ute og drikker
om kveldene, blir de veldig sultne. Så kommer de
hjem og forlanger at maten står klar på bordet.

Ofte er det ikke mat å få, for mannen har drukket opp
pengene som det skulle kjøpes mat for. Så blir mannen
rasende på kona for at hun ikke skaffer mat, og ofte
ender dette med at kona blir banket opp – enda det er
mannen som er årsaken til elendigheten.
SINTEF-rapporten bekrefter at seksuell vold forekommer ofte sammen med fyll. Av tolv kvinner som var
intervjuet, hadde sju opplevd å bli tvunget med vold
til å ha sex med ektemannen; det vi kaller voldtekt.
Elleve av damene visste om andre damer som hadde
opplevd det samme når mennene er påvirket. Mange
av de intervjuede fryktet også for at mannen hadde
forhold til andre damer i fylla og at faren for at de blir
HIV-smittet på denne måten er stor. Ikke til å undre seg
over i et land der hver åttende voksne person er HIVsmittet. En kvinne på 28 fra Chembe forteller: ”Menn
som drikker eller røyker chamba (marihuana), forandrer
oppførselen sin. Noen ligger med ”bargirls” i fylla og
pådrar seg kjønnssykdommer. Jeg kan si det fordi jeg
har sett det skje i virkeligheten.”

Konklusjoner fra SINTEF-rapportene om
rusproblemer i Malawi:
• Mange av overgrepene mot kvinner i Malawi
skjer når gjerningsmannen er beruset.
• Alkohol og chamba, den lokale varianten av
marihuana, er de mest utbredte rusmidlene.
• Alkoholproblemet må vies økt oppmerk
somhet i Malawi.

De to nye forskningsrapportene fra
SINTEF kan bestilles fra FORUT:
oystein.bakke@forut.no eller
dag.endal@forut.no.
De kan også lastes ned fra
www.add-resources.org
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Forfatterne bak rapportene om rus
og vold mot kvinner i Malawi, Stine
Hellum Braathen fra SINtEF Helse og
Alister Muntali fra Centre for Social
research ved universitetet i Malawi.
(Foto: Dag Endal)

Chimwemwe er 24 år gammel nå og bor i Lilongwe,
hovedstaden i Malawi. Navnet hennes er oppdiktet for
å skjule hvem hun er, men historien hennes er dessverre virkelig. Hun fortalte den til feltarbeiderne som
har samlet materiale til SINTEF-rapportene om rus og
vold mot kvinner i Malawi. Historien startet i hennes
landsby utenfor Lilongwe da hun var 19 år gammel.
En mann fra Lilongwe kom til landsbyen og lovet
Chimwemwe jobb på et supermarked i byen. Etter å ha
tjent penger kunne hun reise tilbake til landsbyen og
fortsette utdannelsen. Slik ble det ikke. – Da vi kom til
Lilongwe, innrømmet mannen at han hadde løyet. Jeg
skulle ikke få noen jobb. Jeg skulle i stedet gifte meg
med han. Det ville jeg ikke, for jeg var glad i en mann i
landsbyen min, men han holdt meg fanget, og en dag
voldtok han meg. Det resulterte i at jeg ble gravid. De
andre kvinnene i området rådet meg til å gifte meg.
Nå har vi vært gift i fire år, og vi har to barn.
Nå lever Chimwemwe med mannens fyll og voldelige
oppførsel. – Hver kveld kommer han hjem full. Han
tisser i senga og kaster opp i fylla. Jeg har ikke noe
lyst til å ligge i samme seng når han er slik. Han lukter
vondt, han oppfører seg dårlig, og dessuten er jeg
redd for at han har forhold til andre damer som kan
være HIV-smittet. Hvis jeg ber ham gå ut av huset,
så slår han meg. Han slår meg også dersom jeg ikke
bruker en chitenje (en lokal sarong). Når min fireårige
datter ser meg uten chitenje, sier hun: ”Mamma, nå
kommer pappa til å slå deg igjen når du ikke har på
deg chitenje”.
Chimwemwe kjenner mange andre kvinner som har
ektemenn som drikker hele tida og oppfører seg på
samme måten. – Vi har alle den samme erfaringen
med fyll og voldelige ektemenn. Vi kvinner er så
sårbare. I fylla slår mennene, og de fornærmer oss på
alle måter. Dette er ille. Vi ønsker å bli avholdt og satt
pris på.

Malawi

Mannsroller, HIV/AIDS og rus
“Kvinner produserer og selger alkohol, menn
drikker og kommer hjem og denger kona”
Foto: Eli Gunnvor Grønsdal

var tittelen på et seminar FORUT
arrangerte i april. Seminaret samlet
70 deltakere, og forsamlingen engasjerte
seg i problemstillingene som ble reist
med mange gode innspill og spørsmål.
Av Ellen Bjølseth
På konferansen la Stine Hellum Braathen fra SINTEF
Helse fram to helt nye forskningsrapporter om rusproblemer i Malawi, spesielt med fokus på kjønnsdimensjonen og hvordan menns fyll resulterer i vold og andre
overgrep mot kvinner (se også artikkel side 7). Elsa
Døhlie rapporterte fra Malawi om hvordan en kan engasjere menn i å endre menns forståelse av egen identitet, samt et samarbeidsprosjekt som Kirkens Nødhjelp
og FORUT har igangsatt på dette. Jørgen Lorentzen
ga etter dette en oversikt over mannlige kjønnsroller
i et globalt perspektiv og erfaringer med å endre slike
roller. Som avslutning på seminaret presenterte Dag
Endal FORUTs nye rapport om alkohol som risikofaktor
for HIV/AIDS, et materiale som ikke har vært samlet og
offentliggjort på denne måten tidligere.
Ikke kjønnskamp, men verdikamp
På seminaret kom det frem at vi heretter ikke må se
på likestilling som en kjønnskamp, men en verdikamp.
Hittil har vi sett at kjønnet perspektiv på likestilling er
i det alt vesentlige et kvinneperspektiv (i Vesten), men
mannsperspektivet er på vei inn. Her er det bemerkelsesverdig stor likhet mellom landene. Når det gjelder
vold, handler det nesten utelukkende om menns vold
mot kvinner og barn, men menn blir også i stor grad
utsatt for vold. Menn er mye mer involvert i vold enn
kvinner. Det er ingen vesentlig forskjell i menns vold
mot kvinner og menns vold mot menn. Vold inn gir
voldt ut. 77 % av menn som utøver vold i familien
har selv vært vitne til vold i oppveksten. Vi må se på
hvordan menn er utsatt for vold og jobbe med empati
for å gi mulighet for utvikling.
Fyll, vold og smittespredning
Vold foregår gjerne i ruspåvirket tilstand. Et paradoks
er at i mange land er det kvinner som produserer og
serverer alkohol, mens menn drikker og kommer hjem
og denger kona. HIV-smitte er også noe som ofte skjer
i fylla. Et overraskende funn i forskningen er at kvinner
viser større aksept for menns vold mot kvinner enn
menn selv.
Nyttige virkemidler i kampen mot HIV/AIDS er
kondomer og empati. Menn må sosialiseres til en
annen form for respekt for kvinner. Dag Endal viste til
noen faktorer som til sammen fører til katastrofe når
det gjelder smittespredning: Når vold mot kvinner er
utbredt og godtatt, når vi har skadelige tradisjoner og
myter, når det eksisterer en utroskapskultur, når det
er høy forekomst av HIV-smitte i befolkningen og når
drikkemønstrene er risikable.

Vanskeligere for menn
Det er en økende tendens til svekket mannshelse.
Helse er et ikke-tema for menn over hele verden, og
det er negativt, for kan du ikke ta vare på deg selv,
kan du heller ikke ta vare på andre. Når det gjelder
utdanning, ser vi at menn i økende grad faller ut av
videregående utdanning. ¾ av dem som slutter under
eller etter videregående utdanning, er gutter. Arbeidsløsheten øker også blant menn. Arbeid er menns
viktigste identifikasjonsområde. Inntekt gir dessuten
familie. Vi ser også at levetiden er kortere for menn
enn kvinner. Unntakene er India og Kina.

viktig, og det er lite som skjer i norsk bistand. Man må
begynne å snakke med menn for eksempel gjennom
basisgrupper eller samtalegrupper, men så er det slik
at det er liten interesse for finansiering av dette.

Endring i kjønnsroller
Det foregår en endring i kjønnsroller og identitet over
hele verden. Menn vet om det, men forholder seg
distansert eller ignorerende. Holdninger er ekstremt

Menn forårsaker mange problemer, men menn er også
løsningen. De må ta ansvar for hvor de er sårbare for å
få det livet de vil ha.

Elsa Døhlie

Jørgen Lorentzen

Biologi har med det reproduktive forhold å gjøre.
Mange menn tror at når kvinner vinner noe, taper
menn noe. Empati er farlig for menn fordi det anses
som spesifikt kvinnelig, men nå opplever menn at
omsorgsrelatert farskap gir et rikere liv. Det er her
ikke snakk om kjønnskamp, men verdikamp, og det
gir begge kjønn et rikere liv.

Dag Endal

Stine Hellum Braathen
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Sri Lanka

Å hjelpe seg selv!
”Det er merkelig å innse at vi i
begynnelsen var skeptiske til å
starte bygging av våre egne hus,
bare fordi vi simpelthen ikke trodde
vi var i stand til å gjøre det.”
Av Runa Heggernes
Vi kan ofte klare mer enn vi tror! Dette har 66 husbyggere i Vanni bevist. Alle fikk hjemmene sine ødelagt av
tsunamien i desember 2004. De nye husene ble nylig
tatt i bruk i det LTTE-kontrollerte området Vanni nord
på Sri Lanka. Siden konflikten mellom regjeringen og
LTTE blusset opp igjen i august 2006, har det stadig
blitt vanskeligere å få kjøpt bygningsmaterialer og få
tak i kvalifisert arbeidskraft til husbygging. Med støtte
fra fylkesmannen og lokale ledere startet FORUT derfor
et byggeprosjekt hvor de nye huseierne selv var med
på selve byggingen. FORUT bidro med veiledning og
mye oppfølging slik at selvbyggerne nå har kunnet
flytte inn i hus som de med rette kan være meget
stolte av.
– Det er merkelig å innse at vi i begynnelsen var skeptiske til å starte bygging av våre egne hus, bare fordi
vi simpelthen ikke trodde vi var i stand til å gjøre det.
Ordene kommer fra fru Kala, en av de nye huseierne,
der hun står foran døra til det nye huset sitt. – Ikke
bare tok FORUT initiativet til at vi kunne bygge husene,
men de motiverte oss og satte oss i gang. Dette er
jeg så takknemlig for. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle
få noe av dette tilbake, sier hun mens hun peker på
huset, toalettet og brønnen som nå er ferdig til tross
for dårlige odds.

I Ampara på østkysten har femten hus som
ble bygget etter tsunamien nå fått strøm.
Mødrene gleder seg blant annet over
at barna kan lese lekser i skikkelig
lys om kvelden.

Enslige mødre
• 24 av husbyggerne er enker. Av disse var det
19 som mistet mannen sin under tsunamien.
• Kvinnene deltok også som selvbyggere
med muring og snekring.
• Enkene livnærer seg ved å selge varer på
stranden eller ta egnet dagsarbeid.
• Slektninger, naboer eller besteforeldre
passer barna mens mor er på jobb.
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Innsatsen i Sri Lanka

I Puttalam har
barna fått ny lekeplass.
Et tilbakeblikk på fjoråret viser at 2007 var sterkt
preget av den pågående konflikten, som er trappet
opp steg for steg. Dette har alvorlige konsekvenser
for sivilbefolkningen. Antallet internflyktninger har
fortsatt å stige, og mange områder har gått fra en
relativt stabil gjenoppbyggingssituasjon til en utrygg
og krisepreget nødhjelpssituasjon. Restriksjoner på
transport og handel har ført med seg prisstigning på
mange nødvendige varer i konfliktområdene, både mat
og husholdningsartikler, såkorn, gjødsel og byggematerialer. Feil- og underernæring er et alvorlig problem i
Vanni og Jaffna, spesielt blant barn.
Opptrappingen førte samtidig til enda vanskeligere arbeidsvilkår for humanitære organisasjoner som FORUT.
Det er vanskelig å få tillatelse til å reise inn og ut av
prosjektområdene i nord og øst, og selv med tillatelse
er det en omstendelig og usikker prosess. Den beskyttelsen som tidligere har ligget i å være tilsluttet en
hjelpeorganisasjon, er svekket, og flere organisasjoner
har opplevd bortføringer, vilkårlige arrestasjoner og
også drap av ansatte. De humanitære organisasjonene
har – med god støtte fra FN og mange lands ambassader - kjempet for å opprettholde et tilstrekkelig
handlingsrom for å kunne oppfylle sitt humanitære
mandat. Den offentlige og politiske debatten i sør ble
i løpet av året stadig mer preget av krigsretorikk, og
mange internasjonale organisasjoner ble urettmessig
framstilt som medspillere for de tamilske separatistene
i LTTE. Humanitære hensyn fikk i den sammenheng underordnet betydning. Menneskerettighetene i konfliktområdene brytes stadig, og med færre hjelpearbeidere
12

igjen der, er det få som kan eller tør rapportere om hva
som skjer. Pressefriheten i Sri Lanka er begrenset, og
et økende antall journalister blir truet til taushet, er
forsvunnet eller blitt drept. Våpenhvilen ble ikke sagt
opp offisielt før 16. januar 2008, men krigen har
i realiteten vart lenge.
Arbeidsvilkårene for FORUT Sri Lanka er krevende.
Likevel utrettes det mye og godt arbeid.

Kø for å få
nødhjelpsartikler.

• Nødhjelpen er trappet opp. Jaffna er spesielt
utsatt på grunn av transportblokaden, og underog feilernæring er blitt et stort problem.
• FORUTs rehabiliteringsprosjekter fortsetter i Jaffna,
Vanni, Vavuniya, Puttalam og Anuradhapura.
Målgruppene for dette arbeidet er internflyktninger
og andre befolkningsgrupper som er blitt rammet
av krigen, og enten skal bygge opp et nytt liv på
et nytt sted, eller har vendt tilbake til sitt hjemsted
og skal starte på nytt der.
• Gjenoppbyggingsprogrammet etter tsunamien
avsluttes nå i juni. FORUTs ansatte i disse
områdene fortjener all mulig ros for enestående
innsats under særs vanskelige omstendigheter.
• FORUTs samfunnsutviklingsprosjekter tar sikte på
å gi fattige lokalsamfunn og marginaliserte
grupper muligheten til å skape et bedre liv, både
gjennom at FORUT bidrar med grunninvestering
og økonomisk støtte, men også ved at FORUT
leverer tjenester og mobiliserer folk til egeninnsats
for å bedre sin situasjon.
• Ungdomsarbeid. I 2007 støttet FORUT etableringen
av “4U”, et nasjonalt nettverk for ungdomsklubber.
Nettverket omfatter 340 klubber i 20 distrikter og
har over 10 000 medlemmer. 4U var en av FORUTs
viktigste støttespillere i lokalmiljøene rundt om i
landet når det gjelder overvåking av håndhevelsen
av den relativt nye alkohollovgivningen i landet.
• Barnerettigheter. Også her har det vært en omfattende innsats i 2007. Et interessant eksempel kan
være etableringen av pressgrupper for barnerettigheter i distriktene. I tre distrikter har slike
grupper stått for opplysnings- og bevisstgjøringstiltak, samtidig som de aktivt har tatt opp konkrete
tilfeller hvor foreldre, skoler eller andre institusjoner
har gjort seg skyldige i brudd på barns rettigheter.

Sri Lanka

Sri Lanka
- en av verdens
mest utrygge steder
Den internasjonale, Genève-baserte koalisjonen
Press Emblem Campaign, har rangert Sri Lanka som
nummer tre på listen over verdens mest utrygge
steder for journalister. (Kilde: Verdensmagasinet X)

Frodige planter på
den lokale plantskolen.

Sri Lanka og
menneskerettigheter
Tre Nobel-prisvinnere fra tre kontinenter har oppfordret FN-medlemmene til å forkaste Sri Lankas
kandidatur til FNs råd for menneskerettigheter, på
grunn av landets egne, grove brudd på menneskerettighetene. De tre er Desmond Tutu fra Sør-Afrika,
Adolfo Pérez Esquivel fra Argentina og Jimmy Carter
fra USA.
De tre prisvinnerne støtter dermed en srilankisk og
internasjonal kampanje mot gjenvalg av Sri Lanka til
dette rådet. En sammenslutning av 20 ikke-statlige
organisasjoner fra hele verden har dessuten skrevet
brev til FNs medlemsland og frarådet gjenvalg.
De skriver at også LTTE (tamiltigrene) har gjort seg
skyldig i grove brudd på menneskerettighetene,
men det er ingen unnskyldning for overgrep fra
myndighetenes side.
Menneskerettighetsrådet har 47 medlemmer,
og valget foregår 21. mai.

Tyve ungdommer i Ampara har fått opplæring
bearbeiding av aluminium, for eksempel å lage
vindusrammer, og har dermed en fagutdannelse
som gir gode muligheter for fast arbeid.

Fiskeforeningen i Hambantota
har eget lokale med landsbybank.
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India

Demokrati er deltakelse

barnekommunestyrer (makkala panchayat) parallelt med de voksnes kommunestyrer. Modellen
fikk sitt gjennombrudd i 2005 da det ble etablert
barnekommunestyrer i alle 56 panchayatene i
Kundapur taluk.
– Gjennom makkala panchayatene får barn og
unge mulighet til å diskutere sine problemer og
løse dem, forteller Ganapathi. Erfaringene de har er
svært positive. Barnas meninger blir nå hørt og tatt
hensyn til. Det viser seg nemlig at de sakene barna
fremmer også har betydning for de voksne. – Barna
ser ting på en annen måte, og deres deltakelse har
beriket lokaldemokratiet, sier Ganapathi.

Barnerepresentanter
overrekker dokumentene
sine til statsråden.

– Demokrati er deltakelse i samfunnsliv og mulighet for å bli hørt når politiske
vedtak skal fattes. Vi er opptatt av at også barn skal bli lyttet til, fordi barns behov
og utfordringer er viktige å imøtekomme. Dette sier Ganapathi som arbeider for
den indiske organisasjonen Concerned for Working Children (CWC) som støttes
av FORUT. CWC står bak en oppsiktsvekkende demokratiseringsmodell der barn
organiseres og gis mulighet for deltakelse i lokale beslutningsprosesser.
Av Morten Lønstad

Ganapathi arbeider ved Namma Bhoomi, CWCs
modellskole i Kundapur på vestkysten av India.
Kundapur er en av tre såkalte taluks (fylker) i Upudi
district i delstaten Karnataka. Kundapur taluk er
inndelt i 56 panchayats eller kommuner, som er
den laveste politiske og administrative enhet i
India. Hver av disse kommunene styres av et valgt
kommunestyre (panchayat).

Namma Bhoomi er en internatskole der barn og ungdom får yrkesopplæring som har som mål å gi dem
jobbmuligheter lokalt. På den måten ønsker man å
forhindre at barn og unge søker lykken i storbyene.
Men Namma Bhoomi er mye mer enn en yrkesskole.
Med utspring i denne skolen, som også er et kursog opplæringssenter for mange andre enn skolens
elever, har CWC utviklet en modell der det etableres

Makkala panchayat består av barn og velges
av barn. Alle som vil stemme, må registrere seg
på forhånd. Til sammen mer enn femti tusen
barn var registrert som stemmeberettiget i de
56 panchayatene hvor det ble avholdt valg. Alle
grupper i samfunnet skal være representert i
barnekommunestyret. Det sikrer at både skolebarn,
arbeidende barn, funksjonshemmede osv blir representert. Barnekommunestyret består av like mange
representanter som voksenkommunestyret.
Ganapathi forteller at CWC har store ambisjoner
og vil spre modellen til hele delstaten Karnataka og
videre til hele India. Det kan de kun lykkes med ved
å samarbeide med andre organisasjoner og med
myndighetene på de ulike nivåene.
– I første omgang er målet
å etablere barnekommunestyrer i alle 148
panchayatene i Udupidistriktet. Vi har stor
tro på at vi vil lykkes,
fordi distriktsmyndighetene i Udupi er svært
positive til ideen og de
resultatene vi har
oppnådd så langt,
avslutter Ganapathi.
Ganapathi

Elevene fra linjen for Internasjonalt solidaritetsarbeid (ISA) på Åsane Folkehøgskole har i år
jobbet som frivillige lærere på Drømmeskolen.
De har hatt ansvaret for et pedagogisk opplegg
i flere klasserom.
– Fantastisk
– Dette har vært en kjempeutfordring, sier Line Karlsøen. Det var et
fryktelig kaos til å begynne med, og jeg følte meg helt hjelpeløs i undervisningen. Etter hvert gikk det bedre. Vi lærte barna engelsk og geografi,
vi tegnet og fortalte. Dette var en opplevelse jeg aldri ville vært foruten.
Det var fantastisk å få være med på å gi barn, som ikke har noen sjanse
i utgangspunktet, kunnskap som de opplever som en meningsfull gave.
Selvfølgelig var det ressursmangler, og den individuelle oppfølgingen
kunne vært bedre, men Drømmeskolen er virkelig en drømmeskole i forhold til den realiteten disse barna opprinnelig kommer fra. De bor og lever
sitt liv her, beskyttet av APSA.

Line Karlsøen har inntatt den tradisjonelle undervisningsstillingen.
Foto: Ketil Hofslett
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India

Reddet av Drømmeskolen
gaten, under hvelvinger ved butikkene eller under
trærne i parkene. Vi var fire gutter som holdt
sammen i tykt og tynt. De ble familien min, og
vi levde av å tigge, stjele eller å selge skrap til
skraphandlere. Jeg aner ikke hvem som er den
ekte faren min, og jeg har ikke truffet moren min
eller stefaren min igjen etter at jeg rømte fra dem
for fjorten år siden.
Ble rusavhengig
– De har ikke prøvd å finne meg. Det tok ikke lang
tid før kameratene mine og jeg var avhengige av
heroin og sniffing av korrekturlakk. Jeg bodde på
gaten i fire år før jeg kom i kontakt med APSA og
ble sendt på en avrusningsleir. Senere tok APSA
seg av meg, og Drømmeskolen ble hjemmet og
vendepunktet i livet mitt.
Møtet med Drømmeskolen har vært helt avgjørende
for Narayana. Selv beskriver han det som et mirakel.
Han holdt på å gå fullstendig i hundene, og han
kunne ikke engang skrive sitt eget navn da han som
11-åring kom i kontakt med APSA. I dag er han
på rekordtid ferdig med videregående skole. Han
har fått dataopplæring og er i ferd med å utdanne
seg til grafisk designer. Narayana er også musiker,
danser, koreograf, komponist og skuespiller. Han
opptrer i gruppen ”Wish” som skal på turné til
Nederland i august. Snakk om solskinnshistorie.

Narayana: Uten Drømmeskolen
hadde jeg vært død i dag. Foto: Ketil Hofslett

Han begynte å jobbe som femåring,
rømte hjemmefra da han var seks år
og bodde mange år på gaten. Men så
kom Narayana til Drømmeskolen.
Av Ketil Hofslett, Åsane Folkehøgskole

– Stefaren min tvang meg til å begynne å jobbe
da jeg var fem år gammel. Hver dag måtte jeg gå
flere kilometer fra slummen til en fabrikk som kokte
farger til produksjon av stoffer som skulle brukes til
klær. Her måtte jeg slite tungt åtte timer om dagen.
Det var et beinhardt liv. Hvis jeg gjorde den minste
feil på jobben ble jeg slått og sparket, og hjemme
ble både moren min og jeg regelmessig banket opp
av stefaren min. Han gikk på fylla hele tiden.

blant gatebarn og tar ansvaret for omsorgen til dem
de kommer i kontakt med, og som ikke lenger har
foreldre å forholde seg til. Dette har APSA drevet
med siden 1981.
rømte hjemmefra
– Da jeg var seks år gammel holdt jeg ikke ut lenger
og rømte hjemmefra, fortsetter Narayana.
– Jeg hadde ikke noe sted å dra, så jeg bodde på

Ingen kan være i tvil om hvordan
Umavedi har det på denne skolen.

Erstatter foreldrene
Drømmeskolen står for en alternativ pedagogikk
og har oppsiktsvekkende gode resultater ved
avvikling av offentlige eksamener. De følger barna
systematisk opp helt til de har fått seg et yrke og
kan stå på egne, sunne bein. Når de blir voksne og
har lyst til å gifte seg, må de søke rådgivning og
få aksept på sitt valg av livspartner av APSA. Slik
blir APSA den virkelige foreldre-erstatningen til alle
disse barna.

Drømmeskolen. Foto: Ketil Hofslett.

ulevelige forhold
Jeg sitter på Drømmeskolen sammen med 19 år
gamle Narayana. Han har tårer i øynene når han
forteller historien om sitt møte med denne skolen.
Drømmeskolen ligger i Bangalore i India. Den drives
av den indiske hjelpe- og barnerettighetsorganisasjonen APSA. APSA redder barn ut fra ulevelige
forhold i slummen, driver oppsøkende virksomhet
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Gjennombrudd i Verdens
helseorganisasjon
Det må utarbeides en global strategi for
å redusere alkoholskader. Dette vedtok
Verdens helseforsamling, årsmøtet til
WHO, i slutten av mai. Det var gruppen
av afrikanske medlemsland som fremmet resolusjonsforslaget som også var
anbefalt av WHOs styre.
Av Øystein Bakke

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling, som er
styremedlem i det internasjonale nettverket Global
Alcohol Policy Alliance, har fulgt prosessen rundt
alkoholspørsmålet i WHO fram mot vedtaket på
helseforsamlingen. Resolusjonen som anmoder
generaldirektøren om å forberede et utkast til en
global strategi for å redusere skadelig alkoholbruk
var foreslått av gruppen av afrikanske land. Verdens
helseorganisasjon har nå mandat til å fortsette arbeidet med alkoholsaken og vil formulere et utkast
til en global strategi som legges fram for Verdens
helseforsamling i mai 2010, med forutgående
diskusjoner når styret kommer sammen i januar
samme år.
– Svært fornøyd
FORUTs generalsekretær, Morten Lønstad gleder
seg over at alle WHOs medlemsland nå stiller seg
bak forslaget om å utvikle en global strategi og at
vedtaket setter klare grenser for den internasjonale
alkoholindustriens deltakelse i det videre arbeidet.
- Vi er svært fornøyd med at Verdens helseorganisasjon endelig har reagert overfor den nærmest
epidemiske spredningen av alkoholproblemene.
Problemene forsterkes gjennom økt alkoholkonsum
verden over. Nå oppfordrer vi Verdens helseorganisasjon til å utvikle en sterk, global strategi på
vitenskapelig grunnlag for å redusere slike problemer. Vi legger spesielt merke til at resolusjonen
skiller mellom den rollen kommersielle og andre
deltakere spiller i utviktingen av en slik strategi og
at medlemslandene avviser at helseorganisasjonen
skal samarbeide med alkoholindustrien i å utvikle
strategien. I FORUT ser vi frem til å delta sammen
med andre sivilsamfunnsorganisasjoner i den viktige oppgaven vi har foran oss, sier Lønstad videre.
Lang prosess
Resolusjonen er resultatet av en lang prosess som
omfatter en resolusjon fra 2005 og oppfølgingen
av denne fram mot avrapportering på fjorårets
helseforsamling. Et nytt resolusjonsforslag ble
fremmet av Sverige på helseforsamlingen i 2007,
men der klarte man ikke å komme til enighet, blant
annet fordi en del land fra Latin-Amerika og Karibia
motsatte seg økt fokus på alkoholproblemer. Saken
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ble dermed overført til videre behandling i WHOs
styre.
Etter uformelle møter mellom Verdens helseorganisasjon og medlemslandene i desember 2007
fremmet gruppen av afrikanske land, med Kenya
og Rwanda i spissen, et resolusjonsutkast som ble
vedtatt på styremøtet i januar 2008. Mexico fikk
imidlertid styret med på å endre teksten til å be
Verdens helseorganisasjon ”samarbeide” med blant
andre alkoholindustrien. Resolusjonsteksten ble så
lagt fram for helseforsamlingen med det kontroversielle tillegget. Mange land engasjerte seg sterkt i
saken før årets debatt i helseforsamlingen. Uvissheten om resolusjonen ville bli vedtatt varte helt til
siste slutt. Det var New Zealand som foreslo å endre
teksten fra ”å samarbeid med” til ”å konsultere”
blant andre alkoholindustrien og dermed oppnådde
konsensus.
unngå interessekonflikter
Assisterende generaldirektør for ikke-smittbare
sykdommer og mental helse, Ala Alwan, avklarte
i tillegg på vegne av WHO-sekretariatet at alle
konsultasjoner med industrien og andre interes-

senter må følge helseorganisasjonens regler for
hensiktsmessig kontakt partene imellom og for å
unngå interessekonflikter.
Debatten var langvarig, og 36 land deltok. De fleste
innleggene inneholdt takk til helseorganisasjonens
generaldirektør for godt utført arbeid og anerkjennelse av rapporten som sekretariatet presenterte
for forsamlingen. Den påpeker at alkohol er en av
de viktigste faktorene som fører til for tidlig død
og sykdom som kan unngås over hele verden og
har betydelig innvirkning på folkehelsen. Selv om
det er regionale, nasjonale og lokale forskjeller når
det gjelder graden av forbruk, drikkemønstre og
bakgrunn for drikkingen, ble skadelig alkoholbruk
i 2002 beregnet til å forårsake 2,3 millioner for
tidlige dødsfall (3,7 % av dødelighet globalt) og
var ansvarlig for 4,4 % av verdens sykdomsbyrde,
selv når de positive effektene av lavt og moderat
alkoholforbruk på sykdom og død er tatt med i
beregningen.
De siste årenes prosess rundt alkoholskader er
første gang siden 1983 at alkohol står høyt på
WHOs dagsorden.

Se den endelig resolusjonen her:
www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A61/A61_44-en.pdf
Rapporten til helseforsamlingen (A61/13 Strategies to reduce the harmful use of alcohol) kan ses her:
www.who.int/gb/e/e_wha61.html
Se mer om WHOs arbeid med alkoholproblemene her:
www.who.int/topics/alcohol_drinking/en/index.html
Se dokumentene i arbeidet med oppfølgingen av alkoholspørsmålet her:
www.who.int/entity/substance_abuse/activities/public_health_alcohol/en/index.html

Komite A i Verdens helseforsamling.
Foto: WHO/Oliver O’Hanlon

Sierra Leone

Store utfordringer:

Sierra Leone
i 2008
Sierra Leone er fortsatt inne i en gjenoppbyggingsfase etter krigen. Av positive signaler fra 2007 må
nevnes gjennomføringen av et fredelig presidentvalg, der avtroppende president ga fra seg makten
til påtroppende uten uheldige episoder. Valgkampen
gikk også stort sett fint for seg, og ingen internasjonale observatører kunne peke på tilfeller av
valgfusk eller andre ting som tydet på uærlig spill.
Strategien med å kunngjøre valgresultatene offisielt
umiddelbart etter opptellingen på hvert stemmested, var nok også viktig for å hindre mistanker
om urent trav.
Den nye regjeringen i Sierra Leone står imidlertid
fremdeles overfor enorme utfordringer. Store
ungdomskull uten utsikter til utdanning og arbeid
representerer en enorm uutnyttet ressurs, men kan
også være en utfordring dersom de ikke finner at
det er ”plass for dem” i samfunnet. Sivilsamfunnet
er også dårlig utviklet, og det er få talerør fra ”vanlige mennesker” overfor bestemmende myndigheter.

Opplæring av jordmor (i midten)
så hun kan yte god fødselshjelp.
Rent vann er med på å bedre
helsesituasjonen.

Oppbyggingsarbeidet av Sierra Leone har naturlig
nok satset mye på infrastruktur - spesielt innen skolesektoren - og på gjenoppbygging av strukturene i
lokalsamfunnet. Matsikkerhet, helse, ungdom, sysselsetting og fredsbygging har også vært prioriterte
områder. FORUT Sierra Leone er en aktiv deltaker
på alle feltene i gjenoppbyggingen av nasjonen. Vi
ser likevel nye utfordringer for FORUT i Sierra Leone
framover i neste femårsperiode, kanskje spesielt
med hensyn til oppbygging og styrking av andre
sivilsamfunnsaktører, samt satsing på ”glemt”
ungdom i bystrøk.
Sierra Leone lå i 2007 igjen som nr 177 og sist på
UNDPs Human Development Index (hdr.undp.org).

Målsetningene for innsatsen for
FORUT Sierra Leone er:

• Økt levestandard i fattige lokalsamfunn der
folk hovedsaklig lever av jordbruk
• Bedret økonomisk trygghet blant
landsbybeboerne
• Redusert bruk av alkohol og narkotika blant
både ungdom og voksne
• Økt kunnskap, bevissthet og ferdigheter blant
folk i partnersamfunnene
• Forbedret helse- og ernæringssituasjon,
særlig blant barn, gravide og ammende kvinner
• Konfliktløsning og fremme av fredelig
sameksistens på lokalt plan
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Valget i Nepal – et barneperspektiv
Det historiske valget på ny nasjonalforsamling i Nepal
fant sted 10. april og med meget god valgoppslutning. I Katmandu-dalen, som har 15 valgkretser, ble
det ikke rapportert en eneste voldsepisode.
Sett under ett, og med et blikk på barnerettighetene,
ble valget gjennomført på fredelig vis, med noen få
unntak. Noen av de politiske partiene brukte barn i
ulike sammenhenger i valgprosessen (før, under og
etter valget). De største partiene hadde tatt med
barnespørsmål i programmene sine og påpekte at
barn utgjør nesten halvparten av landets befolkning.
Likevel var det mange brudd på de etiske retningslinjene ved at barn ble utnyttet i valgkampen.
De fleste partiene brukte barn i valgkampanjene
og i stemmesankingen, selv om de gjentatte ganger
hadde forpliktet seg til ikke å bruke barn i valgkampen på en slik måte at det gikk i mot barnets
interesse.
Likevel registreres det en økning i folks bevissthet om
bruk av barn. På selve valgdagen ble det ikke meldt
om noen former for voldsbruk der barn var involvert.
Sammenlignet med tidligere år, var det også færre
barn som ble benyttet til stemmefusk, men mange
barn ble brukt som frivillig mannskap av ulike partier,
til å dele ut vann og hjelpe velgere som sto i kø,
finne fram navn på navnelistene og smøre blekk på
velgernes tommelfingre. I noen områder var barn
oppført på stemmesedlene, og noen steder avga de
stemme på vegne av voksne eller avdøde foreldre.

”We are friends”
(Illustrasjonsbilde)

(Kilde: CWIN)

Statsministeren får makten
De tre største partiene i Nepal er blitt enige om at
presidenten i den nye republikken blir en representasjonsperson, mens den virkelige makten blir lagt til
statsministerstillingen. Maoistene har krevd å få begge
stillingene, men i skrivende stund er det ennå ikke klart
om et av de andre partiene får en av dem.

Tre dagers feiring
Regjeringen besluttet å feire Nepals overgang fra
monarki til republikk med tre dagers nasjonal feiring.
Fra den 28. – 30. mai ble kontorer og fabrikker stengt
mens folket markerte begivenheten.

Barnerettighetsmarsj
Mandag 26. mai startet en unik protestmarsj mot
sexhandel med barn. Marsjen startet i Calcutta og
vil dekke 2500 km gjennom Sør-Asia og blant annet
være innom flere steder i Nepal. I Nepal er det CWIN
som organiserer marsjen, og styreleder Gauri Pradhan
forteller at seks personer fra Nepal, hvorav fire barn,
deltar. Ifølge den internasjonale arbeidsorganisasjonen,
ILO, blir 5000-7000 barn i året solgt som sexslaver
fra Nepal.
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Nå blir det fest! (Illustrasjonsbilde)

Gauri Pradhan

Nepal

FORUT i Nepal

Etter mange års utmerket samarbeid
med CWIN (Child Workers in Nepal)
har FORUT nå etablert seg som egen
organisasjon i Nepal. Det gjøres fordi
virksomheten utvides, men CWIN vil
fortsatt være en viktig samarbeidspartner.
Av Ellen Bjølseth
Den 8. mai ble papirene undertegnet som formelt
godkjenner FORUT som en internasjonal, humanitær organisasjon i Nepal. Det skjedde i form av en
kontrakt mellom FORUT og SWC (The Social Welfare
Council), som er et direktorat for frivillige organisasjoner.
CWINs generalsekretær, Sumnima Tuladar undertegnet på vegne av FORUT sammen med en representant for SWC, Mr. Pakhri. Til stede var også andre
representanter for CWIN og SWC.
Nye muligheter – ny samarbeidsorganisasjon
FORUT utviklet i 2007 et forslag til program i Dolakha-området, nordøst for Katmandu, og søkte støtte
for dette programmet hos det norske utenriksdepartementet og NORAD. Søknaden ble innvilget hos UD
i desember, og kontraktsforhandlinger med CWIN og
organisasjonen Tuki (Rural Development Tuki Association, RDTA) ble satt i gang like før jul. ”Tuki” betyr
flamme og er betegnelsen på en foregangsbonde
eller inspirator. Tuki har erfaring og kompetanse fra
arbeid på landsbygda i Nepal, der de har drevet
ulike utviklingsprosjekt, blant annet finansiert av det
sveitsiske Swiss Development Cooperation. Tanken er
at CWIN og Tuki skal gjennomføre arbeidet i praksis
ute i distriktet. Det følges opp fra Norge med jevnlige
besøk på noen uker.
Ideen er å nytte FORUTs erfaring med gjenoppbygging etter borgerkrig og tsunami på Sri Lanka i et
program for lokal gjenoppbygging på landsbygda i
Nepal. Programmet inneholder et element av fysisk
gjenoppbygging (boliger, infrastruktur, helse), men
vil for øvrig ha sterkt fokus på opplæring og på
inntektsskapende tiltak. Tiltaket legges opp slik at
det kan bidra til lokal forsoning mellom tidligere
stridende parter, og til involvering av marginaliserte
grupper, som kasteløse, barn og kvinner. Deres behov
og rettigheter vil stå sentralt.

CWINs generalsekretær, Sumnima Tuladar
(til høyre) og Mr. Pakhri fra sosialdirektoratet.

Jorid Almås (FORUT) undertegnet
samarbeidsavtalen med Tuki tidligere i år.
Tukis styreleder Harkaman Pakhrin til høyre
i bildet. Bak representanter fra CWIN og Tuki.
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Solidaritetsarbeid

Hunderfossen Familiepark
åpnet FORUT-butikken i mai

FORUT-konsert
med Geirr Lystrup
i Hunderfossen
Familiepark
26. juli kl. 1300

I sommer vil over 250 000 personer møte FORUT gjennom sitt besøk i Hunderfossen Familiepark
rett nord for Lillehammer. Det blir et fargerikt møte med leker fra barneaksjonen, egen tegne- og
skrivekonkurranse og stor konsert. Foto: Rannveig Mølmen Nergården.
Direktør Hogne Høstmælingen i Hunderfossen sier
at parken lenge har tenkt på hva stedet kan bidra
med utover det å være en familiepark. – Vi vil ta et
ansvar utenfor parkens egne grenser og ser at vi
kan få til noe sammen med FORUT. Til Gudbrandsdølen/Dagningen sier han at det er første gang
at parken går inn i et slikt humanitært samarbeid
og at flere organisasjoner var aktuelle. – Vi endte
altså opp med FORUT, og det angrer vi ikke på.
Det at overskuddet av et slikt samarbeid brukes til
solidaritetsprosjekter i Asia og Afrika gjør at vi blir
involvert i noe betydningsfullt, sier parkdirektøren.
Flere ulike aktiviteter
FORUT på sin side er nå veldig spent på hva årets
sommer i Hunderfossen Familiepark kan føre til.
FORUT er på plass i parken med en egen butikk
med varer fra barneaksjonen, og FORUT leverer
også tegne- og skrivekonkurransen ”Mitt eget
eventyr”. I tillegg blir det ekstra liv med FORUT
i parken 26. juli, for da stiller Geirr Lystrup med
fullt band opp på utescenen.
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De gode kreftene
– For oss er Hunderfossen Familiepark en fantastisk arena, sier Ingvar Midthun, kampanje- og
markedssjef hos FORUT. – Her bruker vi bilder
og historier fra barna vi presenterer i vår årlige
barneaksjon, og med smil og optimisme formidler vi
et budskap om at vi kan og bør hjelpe barn i andre
land. Vi skal spille på de gode kreftene, og koble
fantastiske sommerdager i parken direkte til små
bidrag som til sammen blir store og viktige i våre
bistandsprosjekter.
Blir dette et flerårig samarbeid? – FORUT skal i alle
fall bidra så godt vi kan, slik at Hunderfossen ser at
vi er en solid partner å satse på. Dette samarbeidet
startet med at vi presenterte ideen ”eventyret
fortsetter” som et tema sist vinter, og allerede nå
har vi i alle fall flere gode ideer rundt dette temaet
til neste års sesong i parken!
”Mitt eget eventyr” – Foruts store
sommerkonkurranse for barn
FORUT og Hunderfossen Familiepark inviterer alle
barn fra 0 til 12 år til å tegne i konkurransen ”Mitt
eget eventyr” i sommer. De største barna kan også

skrive et lite eventyr om de vil, enten det er noe de
finner på eller noe de har opplevd.
Hvis DU vil være med i konkurransen, kan du få
konkurransefoldere tilsendt fra FORUT. Bestill på
forut@forut.no eller ring 61 18 74 00.
FORUT og Hunderfossen Familiepark trekker ut 75
bidrag som vinnere i konkurransen, og det skjer
1. oktober. Tre vinnere får gratis familiebillett til
familieparken sommeren 2009, mens 72 andre
barn får en premie fra FORUT-butikken.
Forut-konsert i Hunderfossen Familiepark
26. juli kl. 1300
I slutten av juli er det klart for frodig og fargerik
barnemusikk fra mange land på utescenen i
Hunderfossen Familiepark. Geirr Lystrup har vært
i Nepal med FORUT, og de siste ukene har han
vært i studio for å spille inn helt ny barnemusikk
etter møtet med Omis og vennene hans i Katmandu.
I tillegg blir det også musikalske gjensyn med Yebo
fra Sierra Leone og Vasana fra Sri Lanka. Gjør deg
klar for elleville elefanter og frekke apekatter i Geirrs
sangtekster. Vi håper vi møtes i parken 26. juli!

Småstoff
Barneaksjonen om
OMIS kommer til
høsten!
Etter flere måneder med skriving, filming og musikkopptak nærmer det seg nå lansering av FORUT nye
barneaksjon ”OMIS får nye venner”. Gutten vår i
Katmandu, Nepal er en viktig del av et omfattende
kampanjemateriell som forteller norske barn om
livet for barn i et av verdens fattigste land. Etter
at invitasjonen til høstens aksjon ble sendt ut til
nærmere 6000 barnehager i april, har påmeldingene strømmet inn.
Du kan lese mer om barneaksjonen på FORUTs
nettsider og følge med på hvor mange barnehager
som melder seg på. I fjor var 1501 barnehager med
i aksjonen om Vasana fra Sri Lanka. Blir det nok en
deltakerrekord i 2008?
Har du sjekket at din barnehage er påmeldt,
forresten?

Jays støtter SKOLELØP FOR AFRIKA!
Jaysuma Saidi Ndure er et av Norges største OLhåp, og nå er han også med på FORUT-laget.
– Jeg er veldig glad i barn og stolt av å kunne
bidra i et prosjekt som Skoleløp for Afrika! hvor
barn er i fokus, sier Jays om samarbeidet med
FORUT og Namibiaforeningen om organisasjonenes felles skoleaksjon. Skoleløpet er en ny
aksjon, og etter god oppslutning om den aller
første aksjonen i noen skoler i fjor er over 1000
skoler i åtte fylker nå invitert med i aksjonen
til høsten. Målet er en nasjonal lansering av
aksjonen høsten 2009.
Skoleløp for Afrika! er et enkelt opplegg for en
hel eller halv uteskoledag, og elevene får et
informasjonsblad om skoleprosjekter i Namibia
for Sierra Leone sammen med et sponsorkort. Så
skal elevene løpe inn en hundrelapp eller to med
bruk av mamma, pappa eller noen helt andre
som sponsorer.
Vi vil gjerne ha med flere skoler! ta
kontakt med oss på www.forut.no, så
sender vi invitasjon og informasjon til
DIN skole også!

Evaluering av
Skoleløp for Afrika!
FORUT og Namibiaforeningen har gjennomført en
evaluering av forsøket med den nye skoleaksjonen
høsten 2007. Dette er noen punkter fra evalueringen:
• De fleste skolene opplevde en positiv oppslutning.
• Aksjonen oppfattes som relevant i forhold til
læreplaner og aktivitetsplaner.
• Alle skolene mente at forhåndsinformasjonen
hadde vært god og at gjennomføringen var enkel.
Noen mente at gjennomføringen ble for hektisk.
• Alle spurte lærere mener styrken til Skoleløp for
Afrika! er solidaritet og felles arbeid for felles mål,
samt en bevisstgjøring av verdensbildet og at barn
hjelper barn.
ENKELTUTSAGN:
”Er det ikke nok av slike aktiviteter i skolen allerede?”
”Flott at skolen kan bidra til bistandsprosjekter!”
Med utgangspunkt i evalueringen har FORUT satt i
gang noen korrigeringer av Skoleløp for Afrika!:
• Sponsorkortet forenkles.
• Fokuset på samlet innsats vektlegges enda mer.
• Skolene får tilsendt noen enkle tips til aktiviteter,
og aksjonen får egen plass på www.forut.no.

”Fin kombinasjon av meningsfull og fysisk aktivitet”
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Småstoff

IOGT Junior
satser
på FORUT
I midten av april var det ledersamling i IOGT Junior,
og FORUT ble invitert til å si noe om muligheter for
samarbeid. Kampanje- og markedssjef Ingvar Midthun
presenterte en oversikt over ulike aksjoner og kampanjer som passer godt for et samarbeid. Det kan være
små og helt enkle innsamlingsaksjoner der FORUT
leverer plomberte innsamlingsbøsser og informasjonsmateriell, salg av julekort, deltakelse i barneaksjonen
eller andre aksjoner. –FORUTs viktigste budskap er at
vi kan tilrettelegge for både små og store aksjoner, sa
Ingvar i møtet med IOGT Junior. - Etter orienteringen
var det enighet om at vi skal få til noe sammen, og det
er allerede bestemt at det skal lages en FORUT-aksjon
på sommerleiren i år.

FORUTs konkrete miljøtips:
Stopp bæreposeflommen!
I høstens barneaksjon om Omis forteller vi blant annet
om de enorme mengdene plast som samler seg opp
mange steder i verden, også i Omis’ hjemby Katmandu.
De siste månedene har det vært økt press på myndighetene om gripe inn for å redusere plastmengden, og i
blant annet London er det nå forbud mot vann i plastflasker på offentlige møter. Vår egen miljø- og bistandsminister Erik Solheim sa i vinter at Norge også må se
på tiltak for å begrense bruken av plastposer.
FORUTs barneaksjon skal i framtiden satse mer på
miljøbevissthet, og til høstens aksjon er våre nye handlenett en klar miljønyhet! Nettene er laget med tanke på
at de skal romme omtrent like mye som en plastpose,
samtidig som de skal være kompakte. Med slagordet
”ren bærekraft!” på siden blir barneaksjonen nå mer
miljøvennlig! Du kan kjøpe handlenettet hos FORUT
for 30 kroner. Send bestilling på forut@forut.no eller
ring oss på telefon 61 18 74 00.

22

Småstoff
Vi takker våre gode
samarbeidspartnere:

Grete Sandberg og Are Helseth
Gjøvik kvinneog familieforbund
GJØVIK

KOMMUNE

GJØVIK
KOMMUNE

FORUT
symbolgaver
Våre symbolgaver handler først og fremst om
formidling av solidaritet gjennom små bidrag til et
stort arbeid i alle FORUTs samarbeidsland. Med
symbolgavene kan du gi en enkel oppmerksomhet
ved de fleste anledninger, eller en litt større gave.
Symbolgavene er en serie ulike gavekort. FORUT
kan også formulere spesielle symbolgaver dersom
bidraget er over kr 1000,-.
Ta i så fall kontakt med markedssjef
Ingvar Midthun, ingvar.midthun@forut.no

FORUT-ansatt
skadet i
bombeangrep

Kunstlotteriet v/Hilde Svae
Fagforbundet i Tromsø

Takk til IOGT
I løpet av 2007 kom det inn kr. 157 220 fra 23 lag
og losjer. FORUT takker for alle milde gaver som
støtter opp under arbeidet vi utfører.

Utdanningsforbundet, Gjøvik
Skolenettverket, Kvaløysletta

Nytt om navn
Arne Bangstad (36) er ansatt som ny stedlig
representant for FORUT i Sri Lanka og tiltrer
1. juli. Bangstad har tidligere jobbet som prosjektleder for FORUT i Vanni og er godt kjent med
FORUT-systemet. Han har ellers erfaring fra blant
annet Kosovo og LNU (Landsforeningen for barneog ungdomsorganisasjoner).

Reinen skole, Tromsø

En bombe plassert i en pakke på toget gikk av like
utenfor Colombo i midten av mai. En av FORUTs
ansatte, som bruker toget til og fra jobb, befant seg
i nabovognen til der bomben eksploderte, og ble
kastet av toget ettersom hun sto ved utgangsdøren.
Hun fikk svidd av noe av håret, skadet en fot i fallet, og hun sliter med en øreskade som man ennå
ikke vet hvor alvorlig er. Hun sliter psykisk og med
hodepine og ekko i det ene øret. Hun var likevel
utrolig heldig. Ni ble drept og mer enn 100 skadet.
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forut-nytt,
postboks 300, 2803 gjøvik

b-postAbonnement

Velkommen til www.forut.no

FORUT har over 25 års erfaring fra bistandsarbeid i Asia
og Afrika. Når du bruker varer fra FORUT, bidrar du til at
vi når fram til enda flere barn gjennom vårt solidaritetsarbeid. Derfor er dette ekstra gode varer. Så enkelt er det.
Du bestiller varene på:

www.forut.no/nettbutikk

nettbutikk
PENNAL

HENGEDYr

GYMBAG

Morsomme og rare.
Henger fra taket i en
spiralfjær. Produsert i
Thailand. Velg mellom
flamingo, sjiraff og
tusenbein.
PRIS: 40,-

Grønnstripet med snøring og fôr.
Ca.35 x 40 cm. Produsert i
Sri Lanka. Vaskes på 40 grader.
PRIS: 50,-

med blyanter og stiftemaskin. Produsert i Sri
Lanka og Kina. Pennal i
kraftig bomullstoff med
glidelås. Lengde 20 cm.
Stiftemaskin for små
stifter og to blyanter
medfølger.
PRIS: 100,-

toALEttMAPPE m/vaskevott

PAKKE MED BLYANtEr

Toalettmappe i robust bomullstoff med glidelås, sidelomme
og liten bærestropp. Produsert i Sri Lanka. Cirka 20 x 9 x 9
cm. Rød, blå, brun og grønn. Hvit vaskevott medfølger.
PRIS: 100,-

10 stk assortert farge og figurer. Passer fint
som ”småpremier” eller som en liten overraskelse i barneselskapet? Produsert i Kina.
PRIS: 100,-

