SAMMEN
REDDER VI LIV

Foto: Christian Nestler / Leger Uten Grenser

Sammen redder vi liv!
Hva om du ble alvorlig syk, men ingen tok telefonen da du ringte 113?
Hva om barnet ditt var i koma etter et fluebitt, men legen sa at det ikke
finnes gode nok medisiner? Akkurat nå venter utallige mennesker på å bli
behandlet av en lege, utenfor verdens søkelys. For veldig mange står det
om livet. Millioner av dem sitter ikke på noe venterom. De har ingen kølapp.

Høy beskytter for TV-aksjonen NRK Leger Uten Grenser

Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit

Jeg har selv jobbet 15 år i glemte kriser og møtt pasienter som ville vært
uten helsehjelp hvis ikke vi i Leger Uten Grenser var til stede. Mennesker
akkurat som meg, akkurat som deg.
Årets TV-aksjon skal bidra til å forebygge epidemier og behandle
mennesker som rammes av kjente og ukjente sykdommer i fire land:
Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske
republikken Kongo og Sierra Leone. Vi skal gi vaksiner, livreddende
medisiner og gratis legebehandling.
Mange av sykdommene har navn du kanskje ikke har hørt om. De rammer
mennesker som bor i land du sjeldent leser om. I år kan vi endre dette! Din
innsats som frivillig og bøssebærer vil nemlig også føre til økt kunnskap
om glemte sykdommer og glemte kriser. Færre dør når flere vet.

I tillegg kan TV-aksjonen være med på å skrive medisinsk historie: I årets
aksjon har vi slått oss sammen med vår søsterorganisasjon DNDi. De
forsker på og utvikler medisiner mot glemte, dødelige sykdommer som
rammer fattige og nedprioriterte pasientgrupper. Vår samlede kunnskap
og erfaring vil gi livsviktige endringer for våre medmennesker som bor
bare en flyreise unna.
Opplevelsene mine fra felt har både opprørt og berørt meg, og jeg er
sikker på at våre pasienters historier på samme vis vil engasjere mange av
dere til å bli TV-aksjonister.
Tusen takk for at du vil bli feltarbeider for oss for én dag og går en
livsviktig søndagstur 23. oktober!
Sammen redder vi liv!

Lindis Hurum
Generalsekretær i Leger Uten Grenser
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K O N G O

Kort om Leger Uten Grenser

Foto: Narcisse Mukembe Muzabula /
Leger Uten Grenser

Når hvert
sekund teller
Når alarmen går i Den demokratiske
republikken Kongo, rykker nødhjelpsteamene raskt ut. De bruker motorsykler
gjennom jungel, krysser elver med båt
og kjører på dårlige veier. Livreddende
vaksiner må fram i tide, fordi meslinger
er verdens mest smittsomme sykdom.
Det finnes ingen spesifikk behandling mot
meslinger. Men heldigvis finnes det en effektiv,
billig og trygg vaksine. Meslinger bryter ut
hvert år i DR Kongo, ofte i avsidesliggende
områder. Da rykker nødhjelpsteamene ut. Med
seg i bagasjen har de titusener av vaksiner.
De må fraktes varsomt og holdes under en
bestemt temperatur, ofte når solen varmer som
mest.
– Da vi kom til Bikenge, hørte vi hver natt
høy musikk med trommer og at folk danset
i nærheten. Jeg håpet at noe positivt hadde
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skjedd, men som oftest betydde det at enda
et barn hadde dødd i løpet av natten, ofte av
meslinger eller malaria. For befolkningen er
musikk veldig viktig. Med den får de utløp for
ulike følelser, forteller feltkoordinator i Leger
Uten Grenser, Miriam Steinstø Haugen.
Hun var nylig med på en
vaksinasjonskampanje i DR Kongo.
Det nytter
Teamet må sette i gang arbeidet raskt når
de er på slike oppdrag. Leger Uten Grenser
samarbeider tett med lokale radiostasjoner for
å spre informasjon, og lokale frivillige opplyser
også om hvor vaksineringen finner sted.
– Vi ville ikke miste ett eneste barn, og gjorde
alt for at flest mulig skulle vite når – og hvor – vi
vaksinerte, forteller hun.

•

Ble startet i 1971 i Paris av journalister og leger.

•

Startet opp i Norge i 1996.

•

Er en nøytral og uavhengig medisinsk
nødhjelpsorganisasjon som redder liv og lindrer
nød.

På syv uker ble 30 000 mennesker vaksinert.
Mange fikk også helsehjelp for å behandle
symptomene, og ble isolert for å hindre smitte.
– Det var magisk å se hvor enorm betydning
vaksiner har. To uker etter siste vaksinering var
det ingen meslingpasienter igjen, og ingen
nye ble innlagt. Det nytter, forteller Miriam.
Nødhjelpsteamene rykker ut flere ganger
hvert år under sykdomsutbrudd eller andre
akutte kriser i DR Kongo. De siste tre årene
har Leger Uten Grenser vaksinert 1,4 millioner
mennesker mot meslinger.
Sammen skal vi gi enda flere livreddende
vaksiner i DR Kongo!

Det var magisk å se hvor
enorm betydning vaksiner
har. To uker etter siste
vaksinering var det ingen
meslingpasienter igjen,
og ingen nye ble innlagt.
– Miriam Steinstø Haugen
feltkoordinator

•

Hjelper dem som trenger det mest – uansett
hvem, uansett hvor, uansett hvorfor.

•

Har prosjekter i flere enn 80 land.

•

I tillegg til å gi livreddende helsehjelp, snakker
Leger Uten Grenser ut om det de er vitne til i felt.

Foto: Pacom Bagula / Leger Uten Grenser
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LIVREDDENDE VAKSINE: Banienikwa Dieu Merci
konsentrerer seg idet han får vaksine mot meslinger.
Først når 95 prosent av befolkningen er immun, oppnår
man flokkimmunitet.
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DETTE GÅR
PENGENE TIL
TV-aksjonen NRK 2022 går til
Leger Uten Grensers arbeid for å gi
livreddende helsehjelp og medisiner
til mennesker som trenger det mest.
Sammen redder vi liv!
Akkurat nå venter millioner av
mennesker på å bli behandlet av en
lege. For mange står det om livet, men
tilgang til helsehjelp er ingen selvfølge.
Årets TV-aksjon skal gå til å forebygge
livsfarlige sykdommer og behandle
pasienter i noen av verdens glemte
kriser.
Manglende folkehelse får store
konsekvenser for både samfunn og
enkeltmennesker. Barn får ikke vokse
opp, familier mister sine kjære, unge
får ikke utdanning, og folk faller utenfor
arbeidslivet. Uten tilgang til legehjelp,
vaksiner eller medisiner mister millioner
av mennesker livet hvert år. Ofte er dette
mennesker i sårbare livssituasjoner.
Med årets TV-aksjon skal vi bidra til
å forebygge epidemier og behandle
kjente og ukjente sykdommer i fire land:
Bangladesh, Den sentralafrikanske
republikk, Den demokratiske
republikken Kongo og Sierra Leone. Vi
skal gi vaksiner, tilgang til livreddende
medisiner og helsehjelp. I samarbeid
med forskningsorganisasjonen DNDi
skal deler av TV-aksjonsmidlene også
brukes til å utvikle medisiner mot
glemte, dødelige sykdommer.

Bli med på årets viktigste
søndagstur 23. oktober!
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BANGLADESH

SIERRA LEONE

I Bangladesh bor det rundt 920 000
rohingyaer i Cox’s Bazar, verdens
største flyktningleir. Rohingyaene er en
muslimsk minoritet, og et av verdens
mest forfulgte folkeslag. Flesteparten
flyktet etter at det myanmarske militæret
utførte en rekke målrettede angrep i
Rakhine-delstaten i Myanmar i august
2017. Mange beskriver at de flyktet
fra ekstrem vold og drap. Det er store
helsebehov i leiren, og de dårlige
boforholdene gjør sykdomsutbrudd til
en overhengende fare. Mange lider av
hepatitt C, en sykdom som kan være
dødelig uten behandling.

Ebola-utbruddet i Sierra Leone kaster
fremdeles skygger over befolkningen.
Viruset tok ikke bare livet av tusenvis av
mennesker, helsevesenet ble også hardt
rammet. Det var, og er, kritisk mangel på
helsearbeidere og barnedødeligheten
er høy. Kostnader og lang vei til
helsehjelp gjør det vanskelig å få
livreddende medisiner mot sykdommer
som kan behandles.

Leger Uten Grenser har gitt
helsehjelp til rohingyaene i flere tiår,
men oppskalerte arbeidet kraftig i
2017. Årlig utfører de rundt en halv
million pasientkonsultasjoner og gir
behandling mot kroniske sykdommer og
virussykdommer som hepatitt C.

Leger Uten Grenser har jobbet i
Sierra Leone siden 1986 og driver et
stort sykehus i Kenema-provinsen.
Dette fungerer også som et
opplæringssykehus. Hvert år behandles
titusenvis av mennesker mot malaria,
og flere enn 150 helsearbeidere
fra Sierra Leone har deltatt i
opplæringsprogrammet til Leger Uten
Grenser, MSF Academy.

Med midlene fra
TV-aksjonen skal vi:

Med midlene fra
TV-aksjonen skal vi:

• gi flere pasienter behandling
mot hepatitt C

• behandle flere barn mot
malaria og andre farlige
infeksjonssykdommer

DEN SENTRALAFRIKANSKE
REPUBLIKK

MEDISINER MOT KALA-AZAR
OG SOVESYKE

Det er store helsebehov i landet med
rundt 90 millioner innbyggere. ØstKongo har vært preget av konflikt i
mange år, og flere enn fem millioner
mennesker er på flukt i eget land.
Sykdomsutbrudd oppstår ofte i
avsidesliggende områder der det
er vanskelig å få helsehjelp. Lav
vaksinedekning gjør at sykdommer som
meslinger bryter ut hvert år, og det er
først og fremst barn som mister livet.

Hiv/aids er en av de ledende
dødsårsakene i Den sentralafrikanske
republikk. Færre enn halvparten av dem
som er hiv-positive er i behandling.
Mange vet ikke at de har viruset, og
oppsøker først helsehjelp når det er
for sent. Det er også mange som ikke
har råd til å teste seg og få medisiner.
Konflikt preger store deler av landet, og
mange tør ikke oppsøke helsehjelp
i frykt for bli utsatt for angrep.

Elveblindhet, sovesyke, kala-azar,
Chagas og mycetoma. Sammen er de
sykdommer som rammer millioner av
mennesker hvert år, og som fører til
alvorlig sykdom, funksjonsnedsettelse
og stigmatisering. Likevel forsker og
utvikler nesten ingen medisiner mot
disse sykdommene, selv om mange dør
uten behandling. Pasientene bor ofte
avsidesliggende til og lever i fattigdom.
Derfor kan ikke forskning på dette feltet
være markedsstyrt.

Leger Uten Grenser har rykket ut
i DR Kongo i 40 år, og har egne
nødhjelpsteam som vaksinerer og gir
helsehjelp under kriser. I 2020 ble
567 800 mennesker vaksinert mot
meslinger i DR Kongo.

Leger Uten Grenser har jobbet i Den
sentralafrikanske republikk siden
1997, og har tusenvis av hiv-pasienter i
behandling. Det er også satt opp egne
lokale grupper som henter medisiner til
sine lokalsamfunn. Disse fungerer også
som støttegrupper for hverandre.
I hovedstaden Bangui drives det en
egen hiv/tuberkulose-klinikk for alvorlig
syke pasienter.

DEN DEMOKRATISKE
REPUBLIKKEN KONGO

Med midlene fra
TV-aksjonen skal vi:

Med midlene fra
TV-aksjonen skal vi:

• sørge for at flere blir vaksinert
mot smittsomme sykdommer som
meslinger

• sørge for at flere hiv-pasienter
blir testet og får livreddende
medisiner

• sørge for kartlegging og testing
av viruset

• gi flere helsearbeidere opplæring

• gi flere mennesker behandling
under dødelige sykdomsutbrudd

• behandle hiv-pasienter som også
utvikler tuberkulose

• drive helseinformasjonsarbeid
for å øke kunnskap og bryte ned
stigma og skam

• reise ut til avsidesliggende
områder for å gi helsehjelp og drive
forebyggende arbeid

• sørge for økt kunnskap og
forebygging av livsfarlige
sykdommer

• bidra til økt kunnskap og bryte ned
stigma og skam knyttet til hivviruset

Drugs for Neglected Diseases Initative
(DNDi) ble opprettet av Leger Uten
Grenser og andre aktører i frustrasjon
over dette i 2003. Siden da har de
utviklet ni behandlinger mot dødelige
sykdommer, og reddet millioner av
liv. Med dette har DNDi vist at ikkekommersiell forskning på medisiner
er mulig.

Med midlene fra
TV-aksjonen skal vi:
• forske på og utvikle ny behandling
mot den dødelige og glemte
sykdommen kala-azar
• sørge for at flere pasienter
får tilgang til nye livreddende
medisiner mot sovesyke
• fortsette å forske på og utvikle
medisiner mot sykdommer som
i all hovedsak rammer fattige og
nedprioriterte pasientgrupper
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Fanget i verdens
største flyktningleir
Nur Alam (52) levde et godt liv i Myanmar med familien sin.
Så endret livet hans seg for alltid.
– Vi hørte skudd i natten. Kulene kom mot oss. Vi måtte gjemme oss
i skogen i fire dager fordi skytingen ikke stanset, forteller Nur. Han
tilhører rohingyaene, en av verdens mest forfulgte minoriteter.

– Vi kom ikke hit for å bli boende, men for å redde livet. Vi takker gud for
alt vi har fått i Bangladesh, men jeg tenker mye på når jeg kan dra tilbake
til hjemlandet vårt, og få livet vårt tilbake, sier Nur.
Sammen skal vi gi helsehjelp og oppmerksomhet til en av verdens
glemte kriser!

Hus ble påtent, menn ble arrestert og mennesker drept. På kort tid
flyktet hundretusenvis for livet til fots til nabolandet Bangladesh. Den
første natten måtte Nur gravlegge broren som døde av en skuddskade.

Visste du at …
Foto: Saikat Mojumder

– Vi mistet alt vi eide i Myanmar. Deretter mistet jeg broren min i
Bangladesh. Helsen min forverret seg kraftig, både fysisk og psykisk,
sier han.
Fikk hjelp av Leger Uten Grenser
Ved å selge eiendeler fikk Nur og familien et sted å bo. Han var høyt
utdannet og underviste barn i leiren, men helsen hans ble stadig verre.
Han fikk påvist hepatitt C, en leversykdom som ubehandlet kan føre til
leverkreft og død.
– Jeg er familiens overhode. Tanken på hva som skulle skje med barna
mine hvis jeg døde, gjorde meg veldig trist. Nå, etter tre måneders
behandling, føler jeg meg bedre. Jeg ber til gud hver dag om at jeg skal
holde meg frisk, forteller han.
Ønsker å reise hjem
Sammen med hundretusenvis av mennesker er han fanget i verdens
største flyktningleir, i fullstendig uvisshet om hva fremtiden bringer. Det
finnes ingen politisk løsning i sikte, og de humanitære og medisinske
behovene er enorme. Nur fikk helsehjelp av Leger Uten Grenser, én av
få aktører som gir gratis behandling mot sykdommen.
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BLE FRISK: Nur Alam fikk gratis behandling mot hepatitt C
av Leger Uten Grenser. Nurs drøm er å kunne vende tilbake til
hjemlandet Myanmar. Han flyktet til Bangladesh i august 2017.

•

rohingyaene er en muslimsk minoritet
som i flere tiår har blitt utsatt for
forfølgelse og diskriminering?

•

mange flyktet allerede på slutten av
70-tallet fra Myanmar til Bangladesh?

•

i 1982 ble rohingyaene fratatt sitt
myanmarske statsborgerskap og mistet
mange grunnleggende rettigheter?

•

situasjonen forverret seg drastisk da
de ble utsatt for målrettede angrep fra
det myanmarske militæret i Rakhinedelstaten i august 2017? Flere hundre
tusen mennesker flyktet på kort tid.

•

i dag bor 920 000 rohingyaer i verdens
største flyktningleir i Bangladesh under
svært dårlige boforhold?
Foto: Vincenzo Livieri
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Foto: TV-aksjonen NRK

Med hele
Norge i ryggen!
TV-aksjonen er en viktig del av vår felles tradisjon, med røtter helt
tilbake til 1974. Det er så utrolig inspirerende å oppleve engasjementet
og mobiliseringen for TV-aksjonen hvert år! Selv gjennom to år med
pandemi og uforutsigbarhet har vi i fellesskap stilt opp for den viktige
saken. Det har vært et privilegium å få oppleve!

Fakta om TV-aksjonen
TV-aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon
målt i antall frivillige og innsamlede kroner
fordelt per innbygger.

Like viktig som saken vi hvert år samler inn penger til, er fellesskapet
som oppstår i lokalsamfunn over hele landet når vi samles til innsats.
Det vi gjør til daglig – eller det helt ekstraordinære som skjer i
forbindelse med aksjonen hvert år – er med på å bygge gode relasjoner
og felles opplevelser lokalt og nasjonalt. Det er en av grunnene til at
TV-aksjonen står så sterkt.
Når 7000 kommuneansatte og frivillige ildsjeler organiserer
TV-aksjonen lokalt, blir det engasjement og kreativitet i hver krik og
krok i landet vårt. Skoler og arbeidsplasser, ordførere og statsforvaltere,
besteforeldre og foreldre, frivilligsentraler og organisasjoner stiller
opp med kreative aktiviteter og innsats. Dette inspirerer tusenvis av
mennesker til å delta på dugnaden år etter år.

Et eget sekretariat står for koordineringen av 7000 frivillige over hele landet og
organiserer innsamlingen gjennom 500 kommune- og bydelskomiteer.
Gjennom TV-aksjonen bidrar vi både lokalt og nasjonalt til å oppfylle FNs bærekraftsmål.
Samarbeid er et helt sentralt nøkkelord for å nå verdens viktigste mål. Vi må samarbeide
over landegrenser og på tvers av sektorer. Hver og én av oss kan og bør bidra.

Leger Uten Grenser har hele Norge i ryggen når vi sammen skal gå årets
viktigste søndagstur den 23. oktober. Tusen takk for at dere er med!

Vibecke Østby
Leder for TV-aksjonen NRK Leger Uten Grenser

100 000 bøssebærere banker
på 2,5 millioner dører på aksjonsdagen.

•

•

•
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Frivillighetens år

•

Årlig inviteres frivillige med ulike interesser og
bakgrunn med på TV-aksjonen i sitt lokalsamfunn.

2022 er Frivillighetens år og Norges viktigste
lagarbeid skal feires.

•

Hele 7000 frivillige bidrar til å organisere
TV-aksjonen over hele landet hvert år.

TV-aksjonen er med på denne feiringen med et
eget signalarrangement.

•

For veldig mange er TV-aksjonen første møte med
frivilligheten.

Frivillig arbeid er viktig både for samfunnet,
kommunen og ikke minst de frivillige selv.

Et eget innsamlingsråd, oppnevnt av NRKs styre, mottar og vurderer søknadene fra
dem som ønsker å bli tildelt TV-aksjonen. Kringkastingssjefen tar den endelige
beslutningen på hvem som blir mottaker av TV-aksjonen. Innsamlingsrådet har
også en viktig oppgave med å påse hvordan pengene brukes.
På aksjonsdagen sender NRK direkte søndag kveld.

•

TV-aksjonen har vært arrangert hvert år siden 1974 og har gitt
livsviktig hjelp til mange millioner mennesker.

Frivillig innsats gjør det mulig å gjennomføre vår
felles nasjonale dugnad.
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MALARIA KAN BEHANDLES VED HJELP

FAKTA
23
MILLIONER

AV TO TABLETTER SOM KOSTER

10 KRONER

HIV-MEDISINER ER

99 GANGER
BILLIGERE ENN I 2000
– MYE TAKKET VÆRE AKTIVISME

1 AV 3

AIDSRELATERTE DØDSFALL
SKYLDES TUBERKULOSE

NEGLISJERTE, TROPISKE

400 000
MENNESKER FÅR FUNKSJONSNEDSETTELSE HVERT ÅR
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AV VERDENS BEFOLKNING HAR IKKE
TILGANG TIL NØDVENDIG HELSEHJELP

REVOLUSJONERENDE MEDISINER GJØR AT

HEPATITT C
KAN KURERES PÅ TRE MÅNEDER

VERDEN RISIKERER Å MANGLE

18 MILLIONER
HELSEARBEIDERE INNEN 2030

KUN
14 PROSENT
AV MENNESKER I LAVINNTEKTSLAND
HAR FÅTT MINST ÉN DOSE AV
KORONA-VAKSINEN*

VAKSINE
KOMMER AV DET LATINSKE
ORDET VACCA SOM BETYR KU

MESLINGER
ER VERDENS MEST SMITTSOMME SYKDOM

8 AV 10
VET IKKE AT DE HAR
HEPATITT C-VIRUSET

HVER DAG DØR

1700

MENNESKER AV MALARIA

TUBERKULOSE TAR

1,5 MILLIONER
LIV HVERT ÅR – OG VAR DEN DØDELIGSTE
INFEKSJONSSYKDOMMEN I VERDEN FØR KORONA

* Tall fra mars 2022
Kilder: Verdens helseorganisasjon DNDi, UNAIDS, Leger Uten Grenser, Our World in Data.

13,5 MILLIONER

SYKDOMMER GJØR AT

HALVPARTEN

MENNESKER BOR I RISIKOOMRÅDER
FOR KALA-AZAR

LIV ER SPART DE SISTE 20 ÅRENE TAKKET
VÆRE MESLINGVAKSINER

BARN HAR MISTET ÉN ELLER BEGGE
FORELDRENE TIL AIDS

600
MILLIONER
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B A N G L A D E S H
S I E R R A L E O N E

BEHANDLING REDDER LIV: Susanne fikk malaria, som er den
ledende årsaken til barnedødelighet i Sierra Leone. Sykdommen
kan være enkel å behandle hvis den oppdages i tide.
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På Kenema-sykehuset i Sierra Leone
dominerer malaria blant de minste
pasientene. Her får også helsearbeidere
opplæring i hvordan de kan gi livreddende
behandling til dem som rammes.

blir sendt rett til akuttmottaket og så på
intensivavdelingen. Det viser seg at hun både
har malaria og lungebetennelse. Heldigvis
responderer hun godt på behandlingen og blir
frisk.

men for mange kan en lang og kostbar reise til
nærmeste sykehus være utfordrende. Derfor
reiser helsearbeidere daglig ut til landsbyer for
å gi helsehjelp og informasjon til mennesker i
avsidesliggende områder.

Susanne ankommer sykehuset med moren
Aisatu fra landsbyen Bo, 60 kilometer unna.
Jenta med den lille brystkassen sliter med å
puste. Hun hoster og har høy feber. Susanne

I Sierra Leone er det høy barnedødelighet.
Malaria er den ledende årsaken: en sykdom
som kan være enkel å behandle hvis den
oppdages i tide. Susanne og moren fikk hjelp,

Stor mangel på helsearbeidere
Sierra Leone ble hardt rammet av
ebolaepidemien i 2014–2016. Tusenvis av
mennesker mistet livet, barn ble foreldreløse

og hundrevis av helsearbeidere døde.
Mangelen på kvalifiserte helsearbeidere var
allerede kritisk før epidemien, og er fremdeles
et stort problem. De siste årene har derfor flere
enn 150 helsearbeidere fra Sierra Leone deltatt
i Leger Uten Grensers opplæringsprogram
(MSF Academy).

Foto: Vincenzo Livieri / Leger Uten Grenser

Foto: Vincenzo Livieri / Leger Uten Grenser

I frontlinjen mot malaria

– Jeg ble traumatisert på jobb som
sykepleierstudent i 2014. Jeg så kollegaer
miste livet til viruset. Fremdeles blir jeg trist når
jeg tenker tilbake på det. Jeg var selv gravid
og livredd. Hvis vi helsearbeidere ikke har
ekspertisen og verktøyene til å respondere på
utbrudd og behandle pasienter, er dette i seg
selv en urett, sier sykepleier Janeba Jallow som
ble uteksaminert i 2020.
– Jeg er stolt av den erfaringen jeg har fått fra
MSF Academy. Jeg er mer selvsikker og kan
utrette mer. Det jeg ikke kunne gjøre før, kan
jeg gjøre nå, avslutter hun.
Sammen bekjemper vi malaria i
Sierra Leone!

STOLTE STUDENTER: Sykepleier Janeba Jallow (t.h)
feirer bestått eksamen sammen med andre jordmødre
og sykepleiere fra Sierra Leone.

Jeg er stolt av den erfaringen
jeg har fått fra MSF Academy.
Jeg er mer selvsikker og kan
utrette mer. Det jeg ikke kunne
gjøre før, kan jeg gjøre nå.
– Janeba Jallow
sykepleier
15
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Revolusjonerende
forskning redder liv
Tenk deg at du blir rammet av en av verdens farligste tropiske
sykdommer som nesten ingen forsker på eller utvikler medisiner mot.
Da Leger Uten Grenser vant Nobels Fredspris i 1999, følte mange av
legene seg maktesløse. Hvorfor? Fordi de ikke hadde en behandling for
pasienter som ble rammet av neglisjerte tropiske sykdommer. Utvikling
av medisiner mot disse sykdommene var ikke lukrativ nok for den
tradisjonelle legemiddelindustrien. En alternativ modell måtte på plass.

Siden 2003 har DNDi utviklet medisiner til bare en brøkdel av prisen
som vanligvis kreves av den tradisjonelle legemiddelindustrien. Med
dette har DNDi vist at ikke-kommersiell forskning på medisiner er mulig.
Sammen kan vi med årets TV-aksjon skrive medisinsk historie!

– Alle trodde jeg hadde malaria. Helsen min forverret seg, og min
største frykt ble virkelighet. Jeg ble et offer for kala-azar, og måtte
gjennom 34 smertefulle injeksjoner med mange bivirkninger, forteller
Poron Lokoler fra Kenya.
Poron overlevde og ble frisk, men dette er langt fra tilfelle for alle
som rammes. Bare få år tidligere mistet han broren til den livsfarlige
sykdommen. I Øst-Afrika er barn mest utsatt for kala-azar, og behovet
for ny behandling i denne regionen er akutt.
Et direkte resultat av Nobels fredspris
Da Leger Uten Grenser fikk fredsprisen ble det besluttet at deler
av pengene skulle brukes til å opprette organisasjonen Drugs
For Neglected Diseases Initiative (DNDi). DNDi er en selvstendig
organisasjon som jobber for å utvikle trygge, billige og effektive
16

Foto: Xavier Vahed / DNDi

Foto: Lameck Ododo / DNDi

Kala-azar: Livsfarlig og glemt
Sykdommen kala-azar smitter via sandfluebitt, og er nesten alltid
dødelig uten behandling. Den gir langvarig feber, vekttap, forstørret milt
og forstørret lever. Sykdommen er mest utbredt i Sør-Asia, Øst-Afrika
og i Latin-Amerika. Medisinene, som ble utviklet for flere tiår siden,
er ikke tilpasset lokale forhold. De er delvis giftige og krever daglige
injeksjoner.

medisiner mot sykdommer som i all hovedsak rammer fattige og
nedprioriterte pasientgrupper. De jobber nå med å utvikle en ny,
revolusjonerende behandling mot kala-azar for å unngå at pasientene
trenger å bli innlagt på sykehus.

SKRIVER MEDISINSK HISTORIE:
Siden 2003 har organisasjonen DNDi utviklet ni
nye behandlinger mot neglisjerte sykdommer,
blant annet sovesyke. Dr. Kande, som mistet
pasienter til den dødelige sykdommen, har fått
en drøm oppfylt.

EKSTRA UTSATT: I likhet med mange andre i lokalsamfunnet
er Poron Lokoler mye utendørs for å gjete. Det gjør ham ekstra
sårbar mot sykdommen kala-azar som smitter via sandfluebitt.
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Hvordan kan du bidra?
BLI BØSSEBÆRER

FÅ MED ARBEIDSPLASSEN DIN

Oppfordre familie og venner til å gjøre det
samme. Registrer deg på blimed.no fra
15. september.

Tusenvis av bedrifter engasjerer seg i
TV-aksjonen hvert år over hele landet. Din
arbeidsplass kan bli med på TV-aksjonen
ved å gi et bidrag, bli med på en lokal
ringedugnad for næringslivet, gjennomføre
en innsamlingsaktivitet, eller dere kan gå
sammen som bøssebærere 23. oktober.

BLI MED PÅ AKSJONSDAGEN
Vær med på å planlegge og organisere
selve aksjonsdagen som frivillig. Vafler skal
stekes og bøsser skal deles ut. Hvis dette er
noe for deg, kontakt aksjonsleder i ditt fylke.
Kontaktinformasjon finner du på blimed.no

FÅ MED DIN SKOLE

Bli med på høstens
vakreste eventyr!
Det lokale engasjementet er noe av det som gjør TV-aksjonen unik, og vi vil
ha med deg på laget! 7000 fantastiske frivillige over hele landet jobber for å
mobilisere bøssebærere og organisere TV-aksjonen lokalt.
Du kan enkelt bidra, og mulighetene er mange. Ved å gi litt av din tid, bidrar
du til å gjøre verden til et bedre sted. Under kan du lese hvordan akkurat du
kan bli med på årets morsomste og viktigste dugnad!

Er din lokale skole med på TV-aksjonen? Der
kan de lære mer om årets tema i henhold til
læreplanen. I samarbeid med Salaby tilbyr
vi hvert år et gratis undervisningsopplegg til
skolene i hele landet. Elevene får en større
forståelse av årets sak, og kan gjennomføre
morsomme aktiviteter for å uttrykke sitt
engasjement. De kan arrangere skoleløp,
holde basar, konserter og andre spennende
og samlende aktiviteter.

Foto: TV-aksjonen NRK

BIDRA TIL SYNLIGHET
Bruk dine sosiale mediekanaler til å
dele poster fra TV-aksjonen. Følg oss på
Facebook og Instagram hvor du i tillegg
kan like og kommentere våre poster. Skap
oppmerksomhet og engasjement rundt årets
TV-aksjon ved å snakke om årets sak med
dem du omgås.

SKJER DET NOE GØY?
Arrangerer dere konserter, basarer, utstillinger
eller skoleløp? Om dere finner på noe moro i
forbindelse med TV-aksjonen kan dere gjerne
tipse lokalavisa, og ta bilder og legge ut på
sosiale media. Fylkesaksjonsleder tar gjerne
også imot tips.

TRENGER DU TIPS OG RÅD?
Ring din fylkesaksjonsleder.
Kontaktinformasjon finner du på blimed.no

Foto: Johnny Syversen/TV-aksjonen
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Foto: TV-aksjonen NRK

DETTE SKAL PENGENE GÅ TIL:
•

Med årets TV-aksjon skal vi bidra til å forebygge epidemier
og behandle kjente og ukjente sykdommer i fire land:
Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den
demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone.

•

Vi skal gi vaksiner, tilgang på livreddende medisiner og
legebehandling.

•

I samarbeid med forskningsorganisasjonen DNDi skal deler
av TV-aksjonsmidlene også brukes til å utvikle medisiner mot
glemte, dødelige sykdommer.

Vil din bedrift være
med og redde liv?
Gjennom årets TV-aksjon skal Leger Uten Grenser gi livreddende
helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest.
Med din bedrifts støtte blir dere med og redder liv!
HVA KAN DIN BEDRIFT GJØRE?
Det aller viktigste bidraget næringslivet kan gi er økonomisk
støtte. Det kan knyttes opp til ulike aktiviteter som kan være med
og engasjere ansatte, kunder og samarbeidspartnere.

For 5 500 kroner kan Leger Uten Grenser vaksinere 1410
barn mot meslinger. Dette er en unik mulighet til å være med
på verdens største dugnad, og vi vil ha med alle! Alle bidrag
teller, store som små.

MULIGHETENE ER MANGE, OG HER ER NOEN:
•

Gi et bidrag på våre giversider.

•

Lag en innsamling på folkefinansieringstjenesten
Spleis der ansatte og kunder kan bidra.

•

Match beløpet dere samler inn fra ansatte med en gave
fra bedriften.

•

Fri bruk av TV-aksjonens logo

•

Bannere til nyhetsbrev og nettsider

Bytt ut sommergaven eller julegaven med symbolske gaver
til de ansatte, og la dem på den måten være med og støtte
saken.

•

E-postsignaturer

•

Bidragsdiplom

•

Delingsposter til sosiale medier

•

•

•
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HVA FÅR DU TILBAKE VED Å GI TIL TV-AKSJONEN?

Restaurant eller frisør? Bli med på et av våre
“Med mening”-konsepter.
Bli med på næringslivsdugnad og få med
nettverket ditt!

Les mer på blimed.no/næringsliv eller ta kontakt med
din lokale fylkesaksjonsleder. Kontaktinformasjon finnes
på baksiden av brosjyren.

Foto: Isabel Corthier / Leger Uten Grenser

La elevene lære mer
om ukjente sykdommer
I samarbeid med det digitale læringsuniverset Salaby utarbeider
TV-aksjonen hvert år et gratis undervisningsopplegg for alle barn og
unge i den norske grunnskolen. Opplegget gir elevene mulighet til å
lære om hvordan forskningsorganisasjonen DNDi utvikler medisiner,
og hvordan Leger Uten Grenser behandler kjente og ukjente
sykdommer som rammer mennesker på tvers av landegrenser.
Gjennom bilder, film og spill kan elever på alle klassetrinn lære mer om
hvordan medisiner utvikles, hvordan sykdommer smitter og hva vi kan
gjøre for å bidra til at flere mennesker får livreddende helsehjelp.
Undervisningsopplegget er tverrfaglig og kan gjennomføres på
alt fra to skoletimer til en hel dag. Gode lærerveiledninger gjør det
enkelt for lærerne å bruke, og opplegget dekker flere av læreplanens
kompetansemål. Flere enn 450 000 elever benytter seg hvert år av

TV-aksjonens undervisningsopplegg. Det er gratis og tilgjengelig for
alle på Salabys nettsider og på blimed.no fra august.

LØP FOR TV-AKSJONEN
Tusenvis av elever over hele landet løper til inntekt for den gode saken
de har lært om i undervisningsopplegget. Vil du og din skole arrangere
et skoleløp til inntekt for årets TV-aksjon?

Gå inn på blimed.no for å finne mer informasjon.
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Ti om TV-aksjonen
Bent Høie,
statsforvalter i Rogaland
– Leger Uten Grenser gjør en utrolig viktig jobb
i områder der mange mennesker står uten
helt nødvendig helsehjelp. De gir helsehjelp
til den enkelte, på tvers av landegrenser,
uavhengig av etnisitet, seksuell orientering,

Paal Otto
Hennig-Olsen,
administrerende
direktør i
Hennig-Olsen
– Jeg synes det er fantastisk bra at
TV-aksjonen 2022 går til Leger Uten Grenser
og det viktige arbeidet de gjør.
I Hennig-Olsen Is har vi samarbeidet med
organisasjonen i flere år. Samarbeidet gir
både engasjement og motivasjon, og ikke
minst er det kulturbyggende for selskapet
vårt. De ansatte har nå gitt økonomiske bidrag
tilsvarende fullfinansiering av to feltsykehus.
I Hennig-Olsen Is har vi over 25 nasjonaliteter
og mennesker med ulike bakgrunner. Det gjør
at det oppleves ekstra meningsfylt å bidra.
Jeg gleder meg til å gjøre en innsats for årets
TV-aksjon.
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Ståle Solbakken,
landslagssjef herrer,
fotball

religion, politisk ståsted og kjønn. Ved å bidra
til årets TV-aksjon kan du styrke deres arbeid
med å forebygge og behandle sykdom. Det er
viktig for den enkelte som får hjelp, men også
menneskene rundt. Pandemien har vist oss at
andre menneskers helse også angår vår egen
helse og trygghet. Støtt årets TV-aksjon og
støtt Leger Uten Grenser!

Lill Sverresdatter
Larsen,
forbundsleder
hos Norsk
Sykepleierforbund
– Norsk Sykepleierforbund støtter helhjertet
Leger Uten Grensers arbeid for å gi
livreddende helsehjelp og medisiner til
mennesker som trenger det mest. Min plan
som ny sykepleier var egentlig å arbeide
for Leger Uten Grenser for å bidra der
sykepleieres kompetanse betyr mest. Det ble
ikke sånn, men mange av våre medlemmer
har arbeidet for Leger Uten Grenser. Alle
våre medlemmer oppfordres til å støtte TVaksjonen. Jeg går som bøssebærer, og det
håper jeg også mange andre gjør. Sammen
kan vi bidra til å skape mer rettferdige
muligheter til liv og livskvalitet.

Midtre Gauldal
frivilligsentral
– TV-aksjonen er en tradisjon som gir oss
mulighet til å bidra positivt til noen som
trenger det. Den engasjerer på tvers av
generasjoner, kjønn, etnisitet og bosted.
Mange ønsker å delta, og da er det vår jobb
å legge til rette for det. Hos oss ser vi at en
fysisk TV-aksjon gir mye bedre resultater enn
en digital. Det gjør at også de uten digital
kompetanse kan bidra. TV-aksjonen er et godt
eksempel på en dugnad der vi samarbeider på
tvers av offentlig og frivillig sektor, og sammen
med næringslivet. Vi gleder oss til å skape
engasjement for Leger Uten Grenser og en
TV-aksjon som ikke preges av en pandemi.

– Leger Uten Grenser gjør en enormt viktig
jobb for mennesker som trenger helsehjelp
og medisiner i glemte kriser verden over.
Jeg håper alle stiller opp for årets TV-aksjon,
enten med bidrag, tid eller engasjement for
en viktig sak. Det er noe fint med at vi alle kan
samles én søndag i året i oktober for å gjøre en
forskjell for mennesker som trenger det.
Bli med, du også!

Orkidee
Farzehsaeid,
frivillig
– Som frivillig for TV-aksjonen kan du nå bidra
til å gi helsehjelp til mennesker som er rammet
av alvorlige sykdommer. Dette kan du gjøre
ved å være bøssebærer, støtte TV-aksjonen
med et bidrag, eller gjøre andre ting på
aksjonsdagen. Som frivillig på aksjonsdagen
delte jeg ut bøsser og kart, og arrangerte et
koselig sted der bøssebærere kunne møte
opp. Med TV-aksjonen får du muligheten til å
tilbringe tid med andre, møte nye mennesker,
og samtidig bidra til en kjempeviktig sak.
Bli med, du også!

Amina Winningah,
bøssebærer,
områdeleder og
komitémedlem
– TV-aksjonen er viktig fordi den gir meg en
følelse av fellesskap og knytter verden og
Norge tettere sammen. TV-aksjonen har vært
en fast del av min høst siden 2012. To år med
pandemi har vist oss hvor sårbare vi er, og
hvor liten verden er. Hvor privilegert jeg er som
bor i Norge med tilgang og rett til medisinsk
behandling når jeg trenger det. Det burde
være en rett alle har! Derfor håper jeg vi stiller
opp igjen og gjør det vi kan best: Dugnad!

Jonas Bergland,
lege og komiker
– TV-aksjonen er en unik tradisjon, der et
helt land samles om å støtte mennesker i
andre deler av verden, som ikke har samme
muligheter som oss selv. Å delta i en slik
mobilisering anser jeg som et privilegium. I
år går TV-aksjonen til Leger Uten Grenser. De
gir svært viktig helsehjelp til mennesker som
trenger det mest. Så vær en bra person og
støtt Leger Uten Grensers arbeid.

Wasim Zahid,
lege
– Leger Uten Grenser er en organisasjon
som står hjertet mitt spesielt nært. Som lege
kjenner jeg en slags tilhørighet, og et slags
eierskap til organisasjonen og deres arbeid.
Jeg har støttet dem helt siden jeg fikk min
første lønnsslipp som lege. Grunnen til at
jeg støtter dem er at de yter hjelp der det er
mest nødvendig. De setter også fokus på de
glemte krisene, som dessverre ikke får den
oppmerksomheten i media som er nødvendig.
Jeg håper du også vil være med og støtte
Leger Uten Grensers arbeid.

Rune Bakervik,
ordfører i Bergen
– For meg er TV-aksjonen et unikt arrangement
der en får mulighet til å løfte blikket, tilegne
seg ny kunnskap, og jobbe sammen for at
andre får en bedre hverdag. I tillegg utgjør
TV-aksjonen et stort fellesskap der det er like
naturlig at kong Salomo og Jørgen Hattemaker
jobber side om side, og alle bidrar etter evne.
I år, i Frivillighetens år, håper jeg at flere enn
noen gang melder seg som bøssebærere og
feirer frivilligheten ved å gå årets viktigste
søndagstur!
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TV-aksjonen NRK

Bli med på
TV-aksjonen 2022, du også!
Kontaktinformasjon
Byaksjonsleder Oslo
oslo@tvaksjonen.no
facebook.com/tvaoslo
Fylkesaksjonsleder Viken
viken@tvaksjonen.no
facebook.com/tvaviken
		
Fylkesaksjonsleder Møre og Romsdal
moreogromsdal@tvaksjonen.no
facebook.com/tvamoreogromsdal
Fylkesaksjonsleder Trøndelag
trondelag@tvaksjonen.no
facebook.com/tvaksjonentrondelag
Fylkesaksjonsleder Vestland
vestland@tvaksjonen.no
facebook.com/tvavestland
		
facebook.com/tvasognogfjordane
Fylkesaksjonsleder Innlandet
innlandet@tvaksjonen.no
facebook.com/tvainnlandet
Fylkesaksjonsleder Nordland
nordland@tvaksjonen.no
facebook.com/tvanordland
Fylkesaksjonsleder Troms og Finnmark
tromsogfinnmark@tvaksjonen.no
facebook.com/tvatroms
Fylkesaksjonsleder Rogaland
rogaland@tvaksjonen.no
facebook.com/tvaksjonenrogaland
Fylkesaksjonsleder Agder
agder@tvaksjonen.no
facebook.com/tvaagder
Fylkesaksjonsleder Vestfold og Telemark
vestfoldogtelemark@tvaksjonen.no
facebook.com/tvavestfold
		
facebook.com/tvaksjonentelemark

blimed.no
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post@tvaksjonen.no
facebook.com/TV-aksjon
Instagram: nrktvaksjonen
#nrktvaksjonen

5041 0826

