FORUT er en
solidaritetsorganisasjon.
Hva er betyr egentlig det?
***

Solidaritetsarbeid er arbeid for å gjøre livet bedre for andre mennesker. Mange
mennesker har det vanskelig. FORUT ønsker at alle skal ha det bra, derfor
driver vi solidaritetsarbeid. Her er en forklaring på noe av det vi gjør.
Først deler vi mellom bistand og nødhjelp. Å yte bistand er å hjelpe andre over lang
tid. Det er mye vi må tenke på når vi driver med bistand. FORUTs motto er at ”det er
ikke tanken som teller”. Med det mener vi at det er viktig å gjøre noe, i stedet for å
bare tenke gode tanker. Det er viktig for oss å vite at vi faktisk hjelper andre. Da må
vi gjøre noe, og vi må gjøre det på en slik måte at vi er sikre på at det hjelper.
I FORUT jobber vi mye med å finne gode måter å hjelpe andre på. Det viktigste i vårt
arbeid er å samarbeide med organisasjoner i byer og tettsteder i andre deler av
verden. Våre partnere kjenner sine områder godt. De er flinke og engasjerte i jobben
sin. Vi kjenner dem godt, og da kan FORUT være sikre på at de gjør et godt arbeid.
For eksempel jobber FORUT med barnerettigheter i Nepal. I Nepal er forholdene for
mange barn veldig annerledes enn i Norge. Mange barn må arbeide med tungt og
skadelig arbeid. Mange barn i Nepal har ikke mulighet til å gå på skole, og mange
barn har ikke mulighet til å leke. Dette synes vi er galt. Vi stiller vi oss solidariske med
utsatte barn i Nepal. Vi synes at barn bør ha tid til å leke, og tid til å gå på skole. Vi
prøver å endre deres situasjon, og deres muligheter til både lek og læring.
I Nepal jobber vi derfor gjennom en lokal organisasjon, som heter CWIN. Det er en
forkortelse for “Child Workers in Nepal – Concerned Centre”. Det er engelsk, og betyr
”De som jobber for barnearbeidere”.
Det er viktig for oss at CWIN er en solidaritetsorganisasjon, slik som oss. Vi jobber
sammen med CWIN fordi CWIN er opptatt av å vise til konkrete resultater. Det er
viktig for oss at CWIN har kunnskap om barn i Nepal som vi ikke har. Samtidig er det
viktig for CWIN at FORUT har ressurser og kunnskap som de ikke har. Med
ressurser mener vi ofte penger, som vi for eksempel samler inn gjennom aksjonen

SKOLELØPET. Slik utfyller vi hverandre. Det synes vi er bra, for da kan vi begge nå
målene våre bedre enn vi kunne gjort alene.

Her er tre vanlige uttrykk i vårt arbeid:
Solidaritet: Å vise solidaritet betyr å stå sammen å vise samhold. Solidaritet er når
man går sammen for å finne løsninger på problemer.
Bistand: Bistand betyr å hjelpe andre. I denne sammenhengen mener vi for
eksempel ved å drive en skole, et barnehjem, eller en helsestasjon.
Nødhjelp: Nødhjelp er også å hjelpe andre. Å drive nødhjelpsarbeid betyr å jobbe
aktivt for at mennesker får det bedre i en akutt nødsituasjon.

Langsiktig bistand – utdanning
Utdanning er en viktig del av FORUTs arbeid. Med mer kunnskap har man større
mulighet til å ta vare på de sjansene man får. Med utdanning har man større
muligheter til å løse problemer. Slik fungerer utdanning som en nøkkel til langsiktig
utvikling og mulighet til å skaffe seg et bedre liv.
I Norge tenker vi på skolegang som noe helt naturlig. Det er opplagt at alle barn går
på skole. Til tross for dette, er det ikke alle i Norge som klarer å utnytte de
ressursene og de mulighetene de har. I et land som Nepal er det mange som ikke får
god skolegang. Da er det naturlig at det også er mange som ikke klarer å utnytte
ressurser og muligheter de ellers ville kunnet ha. Dette skaper igjen problemer for
samfunnet som helhet. Utdanning og skolegang er noe som angår alle, derfor er det
viktig for FORUT å bidra med dette.
Mange utviklingsland opplever problemer i utdannings- og skolesektoren på flere
nivåer. Dårlig skolemateriell og dårlige bygninger er kanskje det vanligste, men også
lærere som ikke får utbetalt lønn, lærere som ikke møt er på jobb, og lærere som ikke
har kvalifikasjoner, er vanlige problemer. I India jobber FORUTs partnerorganisasjoner med gatebarn og barn til omreisende arbeidere. Disse møter også
mange problemer, blant annet diskriminering i skolen.
Når vi sier at noen blir diskriminert, mener vi at de blir urettferdig behandlet. Fattige
mennesker blir ofte urettferdig behandlet. I India jobber våre partnere med gatebarn
og barn til veldig fattige mennesker. Spesielt jobber vi med å gi barna en god skole,
hvor de ikke blir diskriminert.

Kortsiktig nødhjelp – mat og medisiner:
Mens bistand er langsiktig arbeid, er nødhjelp kortsiktig. Nødhjelp er å hjelpe
mennesker som nettopp har opplevd en katastrofe. En slik katastrofe kan for
eksempel være en tsunami*. Andre juledag i 2004 traff en stor tsunami Sri Lanka.
FORUT i Sri Lanka begynte med nødhjelp med en gang. Vi ønsket å hjelpe mange,
og det klarte vi takket være innsamling av penger i Norge og mange millioner kroner i
støtte fra den norske stat.

For å redde liv, leverte FORUT nødhjelp i form av vannrenseanlegg, mat, og
umiddelbar gjenoppbygging av ødelagt infrastruktur som skoler, hus, og fiskebåter.
Alt dette er utstyr som tsunamien ødela, og som er nødvendig for at mennesker kan
få mat, vann, og alt annet man trenger for å leve. En befolkning som er offer for en
slik katastrofe trenger det aller meste, og de trenger det fort. Først er tilgang til rent
vann og mat viktig. Så er det viktig med legehjelp, og til slutt er det viktig å bygge opp
igjen det som er ødelagt.

* = En tsunami er en veldig stor bølge som kan skapes i havet. Tsunamien som traff Sri Lanka var
over ti meter høy, og ødela alt den traff. Flere ennn 30 000 mennesker druknet i tsunamien som traff
Sri Lanka, og mange barn ble foreldreløse.

***
Et eksempel på utdanning som langsiktig bistand:

Historien om Sumitra
I FORUTs barneaksjon i 2000 traff vi Sumitra for første gang.
Fordi Sumitras foreldre var svært fattige, sendte de henne til
et barnehjem. Fra barnehjemmet ble hun sendt videre til en
rik familie for å jobbe som hushjelp. Å være hushjelp er hardt,
og den rike familien behandlet henne dårlig.
Da hun var åtte år, i 2000, kom Sumitra til APSA sitt barnehjem. APSA er en Indisk
organisasjon som jobber med barn. Hos APSA fikk Sumitra mulighet til å gå på skole.
Nå har Sumitra tatt utdanning som førskolelærer, og jobber i en FORUT-støttet
barneahage. Sumitra har vist hvordan barn fra fattige familier kan nå langt når de får
mulighet til å gå på skole! Nå jobber hun med andre barn i samme situasjon som hun
selv var i for ti år siden.
APSA (Association for Promoting Social Action, det er engelsk og betyr Foreningen
for samfunnsaksjon) er en av FORUTs partnere i India. APSA jobber i slumområder
til storbyen Bangalore. APSA driver barnehjem og skoler. Det er spesielt gatebarn og
barn fra svært fattige familier som bruker de tilbud APSA gir. APSA jobber også mye
med å hindre diskriminering i skolen.
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Du kan lese mer om bistand og nødhjelp på nettsidene til blant andre utenriksdepartementet.no, og
mer om barnerettigheter hos barneombudet.no.
Mer om FORUT leser du på forut.no

