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Ward Wilson mot atomvåpen

Øvelse i påskefjellet

Menneskerettighetsaktivist fra Zimbabwe 

Høyre vil kutte bistanden til
latin-Amerika, hvorfor?

Ungdom lobber mot atomvåpen

Profilen – Ingrid Rostad
Ny leder for solidaritetsungdommen

syriske flyktninger

1. mai-aksjonen

Fiskerne i Gaza

Barn i Gaza lider av traumer

Tunisia: Verdens sosiale forum 2013
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Israelske restrikasjoner på fisket i 
Gaza gjør at mange familier sliter 
med å få endene til å møtes. Gutter 
som Ali Hasan Abu Ryalah (14) må 
derfor ofte være med på fisket, noe 
som kan gå utover skolegangen.

foto: Werner Anderson

Det føles ikke slik på temperaturene her i Oslo, men i følge kal-
enderen står vi nå igjen foran årets viktigste markeringsdag for 
Norsk Folkehjelp, 1. mai.

1. mai-aksjonen er den årlige innsamlingsaksjonen i regi 
av Norsk Folkehjelp og arbeiderbevegelsen. Årets aksjon 
fokuserer på demokrati og organisasjonsrett. Fagbevegelsen 
slåss for folks rett til å organisere seg. Norsk Folkehjelp slåss 
for rettferdig fordeling og krever at norsk utviklingspolitikk 
må bidra til å redusere forskjeller. 

Da Heikki Holmås i april la fram stortingsmeldingen 
«Dele for å skape» uttalte generalsekretær Liv Tørres: «Vi 
mener det er bra at regjeringen nå vil prioritere samarbeid 
med land som ønsker å føre en aktiv fordelingspolitikk.» 
Dette står i kontrast til utspill fra Høyre, som dersom de 
kommer i regjering, utelukkende  vil fokusere på  de aller fat-
tigste landene i Afrika. Da vil bistanden dreie fra omfordeling 
av ressurser til investeringer og handel.

Temaet for Appell denne gangen er Midtøsten, der folk 
daglig kjemper for retten til sine egne naturressurser og for et 
demokratisk samfunn. I Gaza gjør den mangeårige blokaden 
fra Israel at innbyggerne har store problemer med å brødfø 
seg ved hjelp av egen produksjon. Fiskerfamilien Baker har 
drevet med fiske i Gaza i flere generasjoner – så langt tilbake 
som de kan huske. Deres spesialitet er linefiske som må foregå 
mer enn sju nautiske mil fra land, men Israel nekter dem å 
gå lenger ut enn tre nautiske mil. Trakasering, arrestasjoner 
og konfiskering av utstyr og båter er vanlig. Tidligere kunne 
fiskerne tjene 15000 shekel per måned. Nå er de heldige om 
de tjener 20 shekel per dag. Ingen av fiskerne klarer å leve av 
det de tjener på fisket og er avhengige av hjelp utenfra.

Fordi Tunisia er det landet der den såkalte arabiske 
våren startet, ble det valgt som vertskap for Verdens sosiale 
forum nylig. Der kan arrangørene fortelle at det var på grunn 
av en sterk fagbevegelse i landet at man har sikret et levende 
og blomstrende sivilsamfunn etter revolusjonen, et sivilsam-
funn som deltar i demokratiprosessen i landet i motsetning 
til hvordan opprøret har utviklet seg i andre land i regionen, 
som Syria og Egypt. Det er et tydelig eksempel på at vi ved å 
bygge sivilsamfunn kan få en annen og
mer rettferdig verden.

Torunn Aaslund
Redaktør

1. mai-aksjonen

Dette nummeret er støttet av:
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Appell  Nr. 2/20134  

Ward Wilson besøkte Norsk Folkehjelp i
forbindelse med atomvåpenkonferansen i 
mars.  Han var imponert over det arbeidet 
den norske regjeringen og grasrotbevegelser 
i Norge gjør for å skape oppmerksomhet 
rundt farene ved atomvåpen.
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– nye fakta har kommet fram om 
atomvåpen. Faktaene forteller oss at 
atomvåpen er utdaterte og ikke lenger 
kan brukes som et politisk virkemiddel. 
Atomvåpen er kostbart og de 19 000 aktive 
atomvåpnene kan få fatale konsekvenser 
hvis en atomstat avfyrer et atomvåpen-
stridshode, eller dersom terrorister får 
tak i dem, sier Wilson. 

Ward Wilson er en politisk analyti-
ker og atomvåpenekspert, og ga i januar 
ut boken «Five Myths about Nuclear 
Weapons». Wilson har fått stor inter-
nasjonal oppmerksomhet fordi han tar 
et oppgjør med etablerte myter om nød-
vendigheten av atomvåpen. 

Stadig flere statsoverhoder ser med 
bekymring mot en framtid full av atom-
bomber. Utenriksdepartementet, med 
Espen Barth Eide i spissen, arrangerte 4. 
til 5. mars en internasjonal konferanse i 
Oslo om de humanitære konsekvensene 
av en atomvåpendetonasjon, der repre-
sentanter fra 127 land deltok. 

økOnOMIsk UGUnsTIG 
Det er økonomiske nedgangstider i 
verden, og selv om finanskrisen på 
mange måter er på vei mot slutten, er det 
fortsatt mange land som sliter med un-
derskudd i sine nasjonale budsjetter. 

– I 2008 brukte USA 52,8 milliarder 
dollar i året på å vedlikeholde og operere 
atomvåpen. Den britiske regjeringen har 
planer om å bytte ut sine Trident atom-

– Verden trenger
ikke atomvåpen

Verden er i dag direkte truet av 19 000 atomvåpen. 
Atomvåpenekspert Ward Wilson mener verden må 
trappe opp kampen for et forbud mot disse våpnene.  

tekst og foto Christian Valsvik, Norsk Folkehjelp

ubåter og dette vil koste skattebetalerne 
over 100 milliarder britiske pund. Jeg 
tror virkelig ikke at befolkningen i atom-
våpenstater er klar over de reelle kost-
nadene dette påfører dem, sier Wilson.

– Tenk over hva disse pengene 
egentlig kunne ha blitt brukt til. Nye 
sykehus, mer forskning og utdannings-
institusjoner, og kanskje til og med å 
utrydde fattigdom, fortsetter han.  

UlykkEn kAn InnTREFFE
Det er grunn til å frykte konsekvensene 
av en atomulykke og det har vært flere 
tilfeller der nestenulykker har forekom-
met. I 1966 krasjet et amerikansk bombe-
fly med et annet fly i luftrommet over 
Spania. Flyet var lastet med fire atom-
bomber 75 ganger sterkere enn atom-
bomben over Hiroshima. Ingen bomber 
detonerte, selv om to av dem ble kraftig 
skadet og et forsvant i dypet av Atlanter-
havet. 

– Det har vært mange tilfeller av 
nestenulykker med atombomber og vi 
har hatt en stor porsjon flaks, men den 
vil dessverre ikke vare evig. En atom-
ulykke, der for eksempel en bombe de-
tonerer midt i Oslo sentrum, ville mest 
sannsynlig ha drept titusener, og hatt 
ringvirkninger på flere millioner men-
nesker i Nord-Europa, advarer Wilson.

– Sjokkbølgen slår ned bygninger, 
en intens varme brenner av huden i løpet 
av sekunder og det vil være røyk, ild og 

stor radioaktivitet med konsekvenser for 
mennesker, dyr og planter i lange tider, 
legger Wilson til. 

VIkTIGhETEn AV GRAsROT- 
BEVEGElsER
Wilson er imponert over det arbeidet 
den norske regjeringen og grasrotbeveg-
elser i Norge gjør, og han mener at andre 
land er nødt til å følge etter Norge.  

– Andre land må følge etter Norge 
når det kommer til å ha et lovverk, der 
ingen kan profittere på eller investere i 
teknologi som brukes i atomvåpen. Det 
er ekstremt viktig å gå etter pengene, 
men vi må fortsette kampen på grasrot-
nivå med ICAN og organisasjoner som 
Norsk Folkehjelp. Dette er viktige bi-
dragsytere til å spre informasjon og ved-
tak om å skape en atomvåpenfri verden, 
avslutter Wilson. 

FAkTA

Norsk Folkehjelp jobber for et 
forbud mot atomvåpen, og er en 
del av sivilsamfunnskoalisjonen 
ICAN (International Campaign to 
Ban Nuclear Weapons). I mars i år 
arrangerte ICAN en sivilsamfunns-
konferanse, der blant annet Ward 
Wilson og den anerkjente ameri-
kanske skuespilleren og aktivisten 
Martin sheen deltok. 

skann for å se konsekvensene av 
en atomeksplosjon der du bor.

les også om solidaritetsung- 
dommenenes deltakelse på UDs 
atomvåpenkonferanse på side 16.



Lokallaget på Jæren rykker ut med søk-
og redningsmannskap og ambulansebilen .
To kvinner er savnet og nedkjølte, og det
haster med å bringe dem i sikkerhet.

6  Appell  Nr. 2/2013

Alarmen går på vaktstasjonen i Sirdal og nød- 
meldingen rapporterer at to liv står i umiddelbar 
fare. Norsk Folkehjelp Jæren rykker ut på sitt første 
søk- og redningsoppdrag i påsken. Denne gangen er 
det heldigvis bare en øvelse. 

når hvert
sekund teller

tekst og foto Christian Valsvik, Norsk Folkehjelp
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Appell  Nr. 2/2013    7.           

vakttelefonen ringer og mann-
skapene bråvåkner. Operativ leder spill-
er av nødmeldingen – alle ligger dør-
gende stille med øynene stivt rettet mot 
lederen. Så braker det løs! 

– Vi kaster oss ut av sengen, kler på 
oss skikkelige vinterklær, pakker sekkene 
etter hva oppdraget krever. Så legger vi 
en aksjonssplan ved å sjekke koordinater 
og kart, slik at vi kan komme oss trygt 
inn og ut av området, sier Bjørn Harald 
Kleppe, æresmedlem i Norsk Folkehjelp 
Jæren med hele 42 år som frivillig.   

To kvinner har ringt politiet klok-
ken to på natten. De er iskalde og finner 
ikke veien hjem. Nå er de utenfor vei og 
løyper. Ulykken har inntruffet – hvert 
sekund teller. 

– Meldingen er at to personer har 
gått seg vill i vårt lokalområde og sånn 
som været er nå,  med opptil tolv minus-
grader, er det fare for at personene kan 
fryse ihjel i løpet av svært kort tid, sier 
Bjørn Harald.

OPPlysnInGssEnTRAlEn
På vaktstasjonen i Sirdal er Norsk Folke-
hjelps beredskap styrket i påsken. Opp-
lysningssentralen, som tidligere var plas-
sert i Tromsø, er nå lokalisert her, og 
herfra styres 2000 frivillige mannskaper 
gjennom hektiske påskedager. 

– Opplysningssentralen er en døgn-
bemannet operativ sentral der vi opp-
rettholder forbindelser med alle våre 

lokallag i Norge, og videreformidler in-
formasjon om aksjoner til presse og red-
nings- og førstehjelpsmannskaper, sier 
Vegard Lindbæk, rådgiver for redning og 
beredskap i Norsk Folkehjelp.   

Lokallaget på Jæren har spart opp 
midler, fått sponset en million kroner 
fra Gjensidige-stiftelsen og brukt rundt 
4000 dugnadstimer for å få på plass en 
ny og toppmoderne vaktstasjon.  

– Vi trengte en ny vaktstasjon og 
vi er takknemlige for den hjelpen vi har 
fått, men dette er et gode for hele lokal-
samfunnet. Den nye vaktstasjonen gir 
oss glede og motivasjon til å fortsette 
arbeidet, men den bidrar også til økt 
rekruttering, som igjen gjør at turister 
føler seg trygge når de ferdes på fjellet i 
påsken, sier Bjørn Harald.

Lensmannen i Sirdal var innom 
åpningen av vaktstasjonen og opplys-
ningssentralen. Lensmannen medgir at 
dette er en dyktig og faglig kvalifisert 
gjeng, som bidrar med hjelp og trygghet 
i nærmiljøet. Han er imponert over lo-
kallaget på Jæren.

TO kVInnER I nød
Tilbake til øvelsen, er nå ambulanse- og 
mannskapsbilen ankommet området der 
koordinatene viser hvor kvinnene skal 
befinne seg. 

– På stedet finner vi en beruset, is-
kald og forvirret kvinne, som ikke kan 
gjøre rede for seg. Vi frakter henne inn 

AkTUElT

i ambulansen for å gjøre en grundigere 
undersøkelse, og for å få opp kroppstem-
peraturen hennes. Da slår hun seg vrang 
og spør etter  sin venninne. Vi igangset-
ter to forskjellige søk- og redningsoper-
asjoner i den retningen kvinnen kom fra, 
sier Bjørn Harald. 

To av søkemannskapene beveger 
seg utenfor vei og stier, og inn i ulendt 
og bratt terreng. Det er mørkt, men 
hodelyktene lyser godt opp. De stan-
ser og speider nedover skråningen og 
får øye på tydelige spor som går inn bak 
en stor stein. Pulsen deres stiger og de 
går forsiktig nedover mot steinen. Der 
finner redningsmannskapene den andre 
savnede kvinnen. Hun ligger bevisstløs i 
den kalde snøen. 

– Tiden er knapp. Vi kjører ABC-
metoden for å sjekke luftveier og puls, 
og bretter vi en jervenduk over og un-
der henne som beskyttelse mot kulden. 
Hun er bevisstløs, men puster svakt, sier 
redningsmann Henrik Nærland, som var 
først på stedet.  

Han melder over sambandet om 
funn av person, og flere fra redningslaget 
ankommer med redningsbåre. De frakter 
kvinnen ut mot ambulansen, men dette 
er et tungt arbeid og mennene bruker 
sine siste krefter på å få henne i sikker-
het. Hun har hypotermi og er blå rundt 
leppene.

Framme ved ambulansen tar far-
tøysjef Jardar Falch og Bjørn Harald 

En million kroner fra 
Gjensidigestiftelsen og 
4000 dugnadstimer 
måtte til før Norsk 
Folkehjelps Jærens 
nye vaktstasjon i
Sirdal stod klar.



Æresmedlem Bjørn Harald Klepp sitter på vakt 
i sambandsrommet og oppdaterer seg på situa-
sjonsbildet i påsken. 

Appell  Nr. 2/20138  
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Kleppe over. Kvinnene er reddet og er nå 
i trygge hender. 

IkkE lAnGT FRA VIRkElIGhETEn
– Vi hadde flaks med været. Det er et rent 
mareritt å bevege seg med en pasient på 
båren i bratt terreng og dyp snø uten tru-
ger. Det krever utholdenhet og erfaring, 
sier søk- og redningsmann Kristoffer 
Handeland, og understreker at han er 
glad for at dette scenarioet ikke var reelt, 
men kun en øvelse midt på natten for 
lokallaget på Jæren. 

– Øvelsen viser hvor raskt en nor-
mal situasjon kan eskalere til en nødsitu-
asjon, der det står om liv og død i løpet av 
veldig kort tid, sier han. 

– Det er viktig å trene mannskapene 
og la dem prøve seg i ulike situasjoner. 
Nå kjørte vi en øvelse etter at alle hadde 
lagt seg, for å se hvor lang tid vi brukte, 
og for å se hvordan mannskapene rea-
gerte under søk og redning midt på nat-
ten. De hadde en fantastisk innstilling og 
vi gjorde nok en gang en fabelaktig jobb, 
konstaterer Bjørn Harald.

kREVEndE jOBB
Norsk Folkehjelp Jæren har 20 person-
er stasjonert på vaktstasjonen i Sirdal 
fordelt ut over påsken, og de vet av erfar-
ing at det når som helst kan komme en 
nødsituasjon, der det handler om liv og 
død.

– I midten av mars, ble vi kalt ut på 
et søk- og redningsoppdrag, der en de-
ment person hadde gått seg bort. Etter 
et langt søk fant vi personen omkommet 
en mil unna sin bopel. Det er selvfølgelig 
trist, men det er viktig for familie, venner 
og lokalsamfunnet å vite at vi er ute og 
gjør vårt ytterste for å redde liv, sier 
Bjørn Harald.  

Frivillighet er en sterk, betydnings-
full og nødvendig ressurs i en organisa- 
sjon som Norsk Folkehjelp.

– I det ene minuttet er vi ute og 
griller og koser oss, men så fort alarmen 
går, så hiver vi oss rundt og rykker ut 
for å bistå i nødsituasjoner. Det er svært 
givende å jobbe som frivillig og vi får så 
mange gode tilbakemeldinger at det gjør 
noe med deg som menneske. 

– Hvor mange dager i året jobber du 
som frivillig? 

– Det tør jeg ikke å si, fordi du vil 
ikke tro meg, ler Bjørn Harald.

– 365 dager i året?
– Ja, avslutter Bjørn Harald Kleppe.



påsken er den største høytiden i Mel-
lom-Amerika, og en stor utfartsuke for de 
som bor her i El Salvador. Mange drar på 
stranden, køene er lange og solen er på 
sitt varmeste rett før regntiden begynner 
i mai. I tillegg har El Salvador et alvorlig 
voldsproblem med kriminelle gjenger, 
narkotikahandel og mange våpen i omløp. 
Kombinasjonen av alt dette resulterte i 81 
døde bare i løpet av påskeuken. 

Avisen La Prensa Gráfica skriver 
i en nyhetssak 1. april at Norsk Folke-
hjelps partnerorganisasjon i El Salvador, 
Comandos de Salvamento, deltok i 619 
redningsaksjoner i løpet av påskeuken. 
Av disse var 277 ulykker, branner og red-
ningsaksjoner, de fleste i forbindelse med 

tekst og bilde Anne Håskoll Haugen

Norsk Folkehjelps søsterorganisasjon i El Salvador, Comandos de Salvamiento, deltok i 
619 redningsaksjoner i løpet av en dramatisk påskeuke. 

trafikkulykker. 2500 frivillige var utstasj-
onert på 30 ulike steder over hele landet, 
med 51 ambulanser til disposisjon. 

Til tross for mange rednings- 
aksjoner, døde likevel 81 personer løpet 
av uken. 44 av disse ble skutt og drept, 25 
døde i trafikkulykker og 11 druknet. Det 
er en økning på 11 dødsfall sammenlignet 
med påsken i fjor, melder avisen. Ifølge 
La Prensa Grafica er en av grunnene til 
økningen at mange salvadoranere har 
endret reisevanene sine og drar til mer 
avsidesliggende steder der det ikke er 
hjelpekorps i nærheten. Mange kan hel-
ler ikke svømme, og det er ofte alkohol 
involvert. Høy fart på veiene har også 
vært en viktig årsak til ulykker. 

COMAndOs dE sAlVAMEnTO
Comandos de Salvamento er en medlems- 
organisasjon med 33 lokallag spredt 
over hele El Salvador. De er aktive 
innen katastrofeberedskap, forebyggen-
de helsearbeid og tilbyr generelle helse-
tjenester. De frivillige er hovedsakelig 
unge mennesker. Comandos deltar i en 
bred allianse av sosiale bevegelser, og 
driver påvirkningsarbeid overfor myn-
dighetene når det gjelder planlegging 
og organisering av redningsarbeid, og 
det offentlige helsetilbudet. Norsk Folke-
hjelp har samarbeidet med Comandos 
siden 1983. Det tilrettelegges for utveksl- 
ing mellom ungdommer i Comandos og 
Norsk Folkehjelp.

Comandos de Salvamento har 33 lokallag spredt 
over hele El Salvador. De er aktive innen kata-
strofeberedskap, forebyggende helsearbeid og 
helsetjenester. Her fra lokalvalget i  2012. Fra 
venstre: Josias Alexander Carillo, Karla Patricia 
Alvarenga, Carlos Vásquez og Leslie Daniela 
Casjío. 

Appell  Nr. 2/2013    9.           
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Voldelig påsketjeneste
i El salvador
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– Føler meg aldri 
trygg i Zimbabwe
Menneskerettighetsforkjemperen Okay Machisa 
var nylig i Norge hvor han snakket om det politiske 
klimaet i hjemlandet Zimbabwe. 

tekst og foto Victoria Uwonkunda 

 – Jeg frykter alltid for mine to unge døtre 
og min kone, sier menneskerettighets-
aktivisten Okay Machisa, som ble arrestert 
av myndighetene i Zimbabwe i januar fordi 
han protesterte mot myndighetenes brudd 
på menneskerettighetene.



machisa, som er leder i Norsk Folke-
hjelps partnerorganisasjon, Zimrights – 
en av Zimbabwes ledende menneskerett-
ighetsorganisasjoner, har blitt arrestert 
en rekke ganger på grunn av sin kritikk 
av president Robert Mugabe og hans re-
gime. 

– På grunn av vårt arbeid, føler vi 
oss aldri trygge i Zimbabwe, men vi vet at 
dette er en kamp vi må ta, sier Machisa.

– Jeg frykter alltid for mine to unge 
døtre og min kone, særlig når jeg er ute 
og reiser, forteller han. 

– Vi kjemper mot et regime som 
slår hardt og brutalt ned på sitt folk og 
vi er ofte antatt å være vestens nikkeduk-
ker eller forsvarere av imperialismen, 
fortsetter han. 

Tobarnsfaren ble sist arrestert i jan-
uar, mange andre som også har protest-
ert mot regimets menneskerettighets-
brudd har lidd samme skjebne. Machisa 
roser zimbabwerne for det han mener 
var en vellykket folkeavstemning om en 
ny grunnlov, som blant annet skal beg-
rense tiden en president kan regjere til to 
femårsperioder. 

– Det var rapporter om voldsepi-
soder enkelte steder, men stort sett var 

det veldig rolig og fredelig for de tre mil-
lionene som stod i kø for å stemme, sier 
Machisa. 

Samtidig advarer han mot det han 
mener er tendenser fra myndighetenes 
side til å slå ned på stemmer som er kri-
tiske til makteliten. Dette skremmer folk, 
mener han. 

– Statlige institusjoner bør ikke bli 
manipulert av politikere eller av de som 
sitter med makten. Dette er svært viktig 
fordi når statlige institusjoner blir styrt 
av politikerne, risikerer vi at folk blir vel-
dig skremt og redde for å delta i det kom-
mende valget, sier han. 

– Politiet og hæren skal ikke være 
partiavhengige, og hvis vi kan klare å få 
orden i dette før valget til sommeren, vil 
det vise at Zimbabwe er i stand til å holde 
et rent demokratisk og fredelig valg, til-
føyer han.

Machisa sier mange husker volden 
etter valget i 2008 og mener det er viktig 
at det kommende valget går fredelig for 
seg slik at volden ikke gjentar seg. Han 
håper SADC, samarbeidsorganisasjonen 
for det sørlige Afrika, og det internasjo-
nale samfunnet fortsetter å legge press 
på Zimbabwe slik at menneskerettighet-

ene ikke brytes og at observatørene kom-
mer i god tid før valget. 

Aktivisten sier det er viktig for sivil-
samfunnet å ha demokratiske valg. Det 
har vært vanskeligere å rekruttere til 
dette arbeidet, fordi mange frykter for 
sine liv, forteller han. 

– Vi kjente jo til hvilke metoder som 
ble brukt for å mobilisere velgere, derfor 
brukte vi tid til å lære folk hvilke ret-
tigheter de har og hvordan et sivilt sam-
funn fungerer, sier han. 

Til sommeren går zimbabwerne 
til urnene for å velge en ny president 
og menneskerettighetsforkjemperen og 
den tidligere studentaktivisten mener 
den viktigste jobben skjer i de neste 
månedene. 

– Folk i Zimbabwe har kjent på 
kroppen hva det vil si å leve i et brutalt 
land. De vet hva og hvordan de ønsker 
at deres land skal være, hvilken retning 
landet skal gå i, og det er de nå klare til 
å vise ved å utøve sin rett til å stemme, 
avslutter han.

 

– Folk i Zimbabwe har kjent på kroppen hva 
det vil si å leve i et brutalt land. De vet hva 
og hvordan de ønsker at deres land skal være, 
hvilken retning landet skal gå i, og det er de nå 
klare til å vise ved å utøve sin rett til å stemme. 
— Okay Machisa

STØTT  1. MAI-AKSJONEN!

FOLK  FORANDRER VERDEN! 

AkTUElT
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→ Studentene i Guatemala by protesterer mot 
myndighetene i sin  årlige markering – Huelga 
de los dolores. Tradisjonen startet i 1898 da
studentene marsjerte for bedre utdannelse. 
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Adjø
solidaritet? 
Høyre har satt fart i bistandsdebatten med sitt 
forslag om kraftige kutt i støtte til Latin-Amerika. 
Høyres skepsis til å gi bistand til kontinentet er ikke 
ny. Det er imidlertid argumentene.  

latin-amerika har aldri vært et pri-
oritert område for Norge. Da den norske 
statlige utviklingshjelpen begynte med 
India-fondet i 1952, skulle det gå 30 år 
før Norge rettet blikket mot det latin-
amerikanske kontinentet. 

Året var 1982. De venstreorienterte 
sandinistene hadde gjennomført revo-
lusjon i Nicaragua tre år tidligere. En 
revolusjon USA hadde forsøkt å stoppe. 
De norske ungdomspartiene legger fram 
et krav om å gjøre Latin-Amerika og 
Karibia til norske samarbeidsområder, 
med Nicaragua som viktigste land. Ung-
domspartiene vil støtte sandinistenes 
kamp for et mer rettferdig samfunn et-
ter mange perioder med undertrykkende 
diktatur. Men Unge Høyre og Frem-
skrittspartiets Ungdom stiller seg ikke 
bak oppropet. De er kritiske til sandin-
istenes program. Heller ikke statsminis-
ter Kåre Willoch ville gi norsk støtte til 
venstresidens tankegods i et land Norge 
ikke hadde erfaring fra. 

Men det folkelige engasjementet var 
stort: 

«Nicaragua ble selve symbolet på 
amerikansk imperialisme og kan bare 

VIs sOlIdARITET

tekst og foto Anne Håskoll-Haugen 



← Guatemalas sivilsamfunn er på fremmarsj. 
Men etter en lang historie med politisk under-
trykkelse og diktatur, er det fortsatt mange som 
vegrer seg for å delta i politiske aksjoner. Her 
fra kvinnedagen i Guatemala by, 8 mars 2012. 
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sammenlignes med Vietnam ti år tidlige-
re i oppmerksomhet og engasjement», 
skriver Arild Engelsen Rud og Kirsten 
Alsaker Kjerland i Norsk utviklings-
hjelps historie.  

sTRIdEn OM lATIn-AMERIkA
Støtten til sandinistene ble et av de 
største stridstemaene i bistandsdebat-
ten i 1980-årene. USA fortsatte å sende 
våpen til grupper som ville bekjempe 
sandinistenes forsøk på sosiale reformer. 
Nicaragua ble en politisk symbolsak på 
kampen mellom demokrati og diktatur. 
Mange ville vise en holdning mot USA. 
Nicaragua engasjerte folk langt ut over 
de tradisjonelle aktivistmiljøene, og Ni-
caragua blir til slutt samarbeidsland i 
1987. 

Nicaragua var ikke det første landet 
i Latin-Amerika som fikk støtte av Norge. 
Få år tidligere var det Jamaica og Cuba 
som hadde skapt splid mellom norsk 

høyre- og venstreside. Høyre mente 
støtten til Jamaica bar preg av «sosial-
demokratisk forbrødring». Forholdet 
til Cuba var også vanskelig, fordi USA 
– Norges fremste allierte – boikottet 
landet. Men UD mente at det «av og til 
var nødvendig og riktig å innta stand-
punkter» på tvers av amerikanske inter-
esser. Høyre var ikke enig, og ville av-
bryte bistanden til Cuba. 

Også i Chile gikk norske penger til 
å støtte venstresidens tankegods. Slik ble 
bistand til Latin-Amerika etter hvert opp- 
fattet som norsk venstresides ønske om 
å fremme venstrepolitikk i sør. Venstre-
siden selv vektla at dette var en kamp for 
menneskerettigheter. Solidaritet var et 
viktig slagord.  

sTRIdEns EPlE
Bistanden til Latin-Amerika var poli-
tisk rødfarget da den startet. Da Erik 
Solheim var utviklings- og miljømin-
ister, la han heller ikke skjul på at han 
ville Norge skulle støtte venstrebølgen 
som skyllet over kontinentet på 00-tal-
let. Men uavhengig av dette, er virke-
ligheten i Latin-Amerika fortsatt slik 
at landene har store utfordringer når 

det gjelder å sikre innbyggerne sine 
grunnleggende menneskerettigheter. I 
land som Guatemala og Honduras, hvor 
Norsk Folkehjelp har prosjekter, lever 
over 50 prosent av befolkningen under 
fattigdomsgrensen. Honduras, El Sal-
vador, Venezuela og Guatemala er blant 
de voldeligste landene i verden. Til tross 
for økonomisk utvikling og demokratisk 
styre, er Latin-Amerika i dag kontinentet 
med størst forskjeller mellom fattig og 
rik. 

Likevel har Høyre bestemt at de vil 
kutte hele regionsbevilgningen  til Latin-
Amerika på 220 millioner kroner, dersom 
de vinner valget. Høyre argumenterer 
ikke lenger med skepsis til «venstre- 
sidens tankegods», slik de gjorde på 
1980-tallet. Nå er begrunnelsene økono-
miske og administrative: Norge må be-
grense antall samarbeidsland. 

Stridens eple ligger mellom Høyres 
syn på Latin-Amerikas fattigdom som et 
omfordelingsproblem de selv bør ta seg 
av, og venstresiden som mener en slik 
omfordeling ikke er mulig uten inter-
nasjonalt engasjement. 

 

VIs sOlIdARITET



Giverglede kommer 
lagene til gode
Nå kan folk som ønsker det gi støtte til Norsk Folkehjelps 
lokale arbeid. En slik ordning er det mange som har 
ventet på. 
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FOlkEhjElPER

tekst Ellen Heggestad foto Eivor Eriksen 

i fjor høst ble det satt i gang en prø-
veordning med verving av faste givere 
gjennom lokale lag. Norsk Folkehjelp 
Hadeland var ett av lagene som ble pluk-
ket ut til å være med på prøveordningen. 
Hadeland-laget har ca. 170 medlemmer, 
med stort og smått. Som en del av prøve-
ordningen, ble lagets medlemmer, untatt 
de under 30 år eller med familiemedlem-
skap, oppringt av Norsk Folkehjelps eget 
telemarketing-byrå og spurt om de ville 
bli faste givere. 

FRIE InnTEkTER
– Norsk Folkehjelps fastgiverkonsept 
«Folkehjelper» er en ordning der folk 
gir et fast månedlig beløp til vårt ar-
beid. Minimumsbeløpet er 100 kroner, 
men de fleste av de faste giverne våre gir 
200 kroner i måneden, forteller Ceci-
lia Skepp-Antonisen, markedsrådgiver i 
Norsk Folkehjelp. 

Nå kan altså lokale lag som ønsker 
det, være med på å verve Folkehjelpere. 
For hver faste giver som verves lokalt, får 
laget 25 prosent av inntektene. 

Blant Norsk Folkehjelp Hadelands 
medlemmer var det ca. ti prosent som 
svarte ja på henvendelsen om å bli fast 
giver. Dette vil utgjøre mellom to og tre 
tusen kroner i året i frie inntekter til laget 

– Vi har ikke tenkt så mye på hva vi 
tjener på dette, men vi synes det er veldig 
kjekt med midler inn til laget som vi ikke 
behøver å jobbe så mye for. Det utgjør 
ganske mange kakelotterier og dugnads-

Det er ikke umulig at pengene som lokallaget tjener på det nye 
Folkehjelper-konseptet vil gå til nytt søk- og redningsmateriell 
og vedlikehold av det eksisterende utstyret, forteller Elin Skovly.
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TjEn PEnGER TIl lOkAllAGET

sA jA MEd én GAnG

norsk folkehjelp oslo var også 
med i prøveordningen med verving 
av faste givere blant medlemmene. 
Én av dem som ble oppringt av en 
telefonselger og spurt om han ville 
bli  «Folkehjelper» var Frode Hansen, 
kjent for mange som sanitetssjef
under Norway Cup.

– Da jeg hørte «Norsk Folke-
hjelp» sa jeg ja med en gang, smiler 
Frode. – Jeg fikk derfor ikke med meg 
så mye av manuset, men det var en 
veldig hyggelig og profesjonell dame, 
som ga et godt inntrykk. Jeg synes det 
er helt greit å ringe medlemmer på 
denne måten, det skaffer jo støtte til 
lokalt arbeid!

ved å verve faste givere til Norsk 
Folkehjelp får lokale lag muligheten 
til å tjene penger til sitt arbeid i nær-
miljøet. 
        Norsk Folkehjelp har en fast-
giverordning kalt «Folkehjelper». 
De fleste som velger å bli Folke-
hjelper støtter arbeidet vårt med 200 
kroner i måneden. Nå kan lag som 
verver en Folkehjelper, få 25 prosent 
av inntektene fra denne ordningen. 

• 200 kroner i måneden utgjør 2 400 
kroner i løpet av et år

• Lag som verver en Folkehjelper får 
25 % av dette, dvs. 600 kroner

• I gjennomsnitt er en fast giver 
med oss i 9,8 år 

Dersom dette lyder interessant, 
ta kontakt med Per Øivind Eriksen 
ved hovedkontoret. Han kan fortelle 
mer om ordningen, gi tips og råd om 
verving og sende vervemateriell.  Lag 
som ønsker det, kan også få hjelp til 
å ringe eller skrive brev til medlem-
mene, uten ekstra kostnader. 

Mer informasjon på www.folkehjelp.
no/tillitsvalgt/folkehjelper

timer, sier Elin Skovly, nestleder i Norsk 
Folkehjelp Hadeland. 

VIkTIG å FORBEREdE
På et godt besøkt medlemsmøte før jul, 
informerte styret i Hadeland-laget om at 
alle medlemmene ville få en oppringning 
fra Norsk Folkehjelps telemarketingby-
rå. Likevel var det mange som ikke hadde 
fått med seg dette, og var uforberedt da 
telefonen kom. I ettertid ser laget at de 
nok burde ha informert bedre. 

– Når man skal gjøre noe sånt, er det 
viktig å informere alle medlemmene på 
forhånd, understreker Elin. 

Men i all hovedsak var reaksjonene 
positive, og det ble meldt tilbake at tele-
fonselgerne ble oppfattet som saklige og 
hyggelige. 

Selv så hun med glede fram til å bli 
oppringt, men siden Elin allerede er regi-
strert som giver, ble navnet hennes vas-
ket vekk fra listene. 

MUlIGhET TIl å BIdRA
Elin tror muligheten til å gi økonomisk 
støtte til et lokallag vil appellere til 
mange. 

– Noen ønsker bare å støtte oss øko-
nomisk, og da er det bra at de nå har fått 
anledning til det. I tida framover vil vi 
også prøve å verve ikke-medlemmer som 
Folkehjelpere. På denne måten kan folk i 
bygda vise at de setter pris på det vi gjør, 
uten at de trenger å være redde for å få 
mer å gjøre. 

TA MEdlEMslIsTA FATT
Elin Skovly oppfordrer alle lag til å 
prøve å verve faste givere. 

– Det er bare å ta medlemslista si 
fatt, og ringe rundt. Eller få hjelp fra 
Norsk Folkehjelps telefonselgere til å 
gjøre det. 

Det har Hadeland-laget gode er-
faringer med. 

– Vi skrev selv manuset til tele-
fonselgerne. Det er viktig at folk kjen-
ner seg igjen i det som blir sagt.

Laget har ikke bestemt seg for 
når de skal ta neste ringerunde, men 
er ikke fremmede for tanken på en 
ringerunde til nye medlemmer utpå 
høsten en gang. 

– De som har meldt seg inn etter 
1. januar har ikke fått noen oppringn-
ing, så de kan vi ringe til. Det vil vi nok 
gjøre selv, det er jo en fin anledning til 
å ta kontakt med nye medlemmer.   

Hva de skal bruke inntektene 
til har de heller ikke bestemt seg for. 
Som den erfarne folkehjelperen hun 
er, antyder Elin at de nok vil gå til in-
vesteringer i søk- og redningsmateri-
ell og til vedlikehold av utstyr – slikt 
som ofte er vanskelig å få finansiert i 
hverdagen.

– Så sett i gang med vervingen – 
det er virkelig verdt det, lyder Elins 
oppfordring. 

 

FOlkEhjElPER
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Støtt oss fast – bli FOLKEHJELPER 

og gi 200 kr i måneden. 

Se www.folkehjelper.no eller ring 22 03 77 00

SSSSStSSSSSSSSSSSSSSSt
og

Se

Som Folkehjelper gjør du det mulig

Også når alarmen går midt på natten er Norsk Folkehjelp raskt på plass. 

Vi vet at det kan stå om liv, og at barn og eldre er spesielt utsatt. Våre 

2 500 operative mannskaper står klare hvis du eller noen du er glad i 

trenger hjelp. 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Som fast giver bidrar 

du til opplæring, øvelser og utstyr. Med din støtte kommer enda flere 

savnede trygt hjem.
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UnGdOM

– vi er i ferd med å etablere oss som en 
sterk politisk aktør med et kjent navn 
i nedrustningssammenheng og jeg har 
flere ganger i løpet av UDs atomvåpen-
konferanse blitt direkte kontaktet av 
internasjonale sivilsamfunnsorganisa-
sjoner. De vil svært gjerne ha norsk soli-
daritetsungdom til å støtte dem internasj- 
onalt. Nå som «mannen i gata» vet hvem 
vi er, lanserer vi Atomkommisjonen, 
som skal engasjere norske ungdommer i 
kampen for en atomvåpenfri verden, sier 
leder av solidaritetsungdommen, Ingrid 
Rostad. 

hIsTORIsk sATsnInG
Oslo-konferansen om atomvåpen vil gå 
inn i historiebøkene som startpunktet for 
en internasjonal satsning, og delegater 
fra Mexico annonserte på avslutnings-
dagen 5. mars at de vil organisere en opp-
følgningskonferanse. 

– Jeg tror de fleste på UDs atom-
våpenkonferanse synes at det var viktig å 
samles for å forstå mer av de humanitære 
konsekvensene. De jobber med dette i 
Chile, det er aktivister i Costa Rica og 
de grubler over atomvåpen i Tyskland. 
Dette beviser at vi sammen står sterkere, 
sier Ingrid Rostad. 

Solidaritetsungdommen etablerer seg som en sterk 
politisk aktør når de nå lanserer Atomkommisjonen 
og jobber aktivt videre med å få til en atomvåpenfri 
verden. 

Ungdommen til kamp 
mot atomvåpen

tekst og foto Christian Valsvik, Norsk Folkehjelp

Under konferansen fikk Sahar Azari 
og Thea Westby fått prøve seg som lob-
byister blant 132 utenlandske delegater. 

– På solidaritetsungdommens in-
terne atomvåpenkonferanse, lærte vi 
om hvordan lobbyvirksomhet fungerte 
og hvilke land vi må få på talerstolen 
for å fremme betydningsfulle budskap 
om atomvåpen. Det var gøy å se hvor-
dan vi kunne påvirke delegater til å si de 
rette tingene, som igjen skapte den rette 
holdningen under UDs atomvåpenkon-
feranse. Konferansen etablerte et enda 
bredere samarbeid mellom sivilsam-
funnsorganisasjoner, sier Azari.

nyE REkRUTTERInGER
Solidaritetsungdommen ser fram til 
fortsettelsen – og mobiliserer både 
nasjonalt og internasjonalt for å øke 
rekrutteringen i kampen mot atomvåpen. 

– Vi fortsetter vår aktivisme ved å 
spre budskapet om atomvåpen til nor-
ske ungdommer. Dette har resultert i at 
vi har fått økt rekruttering og at nå blir 
også gutter med i denne kampen. Det er 
viktig, sier Thea Westby.   

– Hvordan skal solidaritetsungdom-
men fortsette kampen framover?

– Nå skal vi alle «færra te Mexico», 
ler jentene i kor.  

Under konferansen fikk Sahar Azari (øverst), 
Thea Westby og Ingrid Rostad prøve seg som 
lobbyister. Liv Tørres var en av innlederne på 
konferansen (nederst).

les også intervjuet med atom-
våpeneksperten Ward Wilson på 
side 4.



nytt styre til
solidaritetsungdom 

UnGdOM

UnGdOMslEdER

det våres
utenfor vinduet skinner sola over 
et Bergen klar for vår. Også i Solidaritets- 
ungdom våres det i disse dager. Vi har 
nettopp avholdt vårt andre ordinære 
årsmøte og ser nå framover mot et viktig 
år.

Lokale grupper og lag fra hele landet 
var samlet på Haraldsheim vandrerhjem 
for å diskutere politikk og legge kursen 
for Solidaritetsungdom i året som kom-
mer. 

Vi har vedtatt at vi skal fortsette 
satsingen på atomvåpen, fordi vi vet at 
et forbud er innen rekkevidde. Palestina 
blir også videreført som en kjernesak i 
året som kommer, noe som gleder alle 
oss som har det som en av våre hjertesa-
ker. Selv om vi går lysere tider i møte her 
til lands, går palestinerne nok en vår un-
der okkupasjon i møte. Kampen fortset-
ter, og vi skal ikke gi oss før vi kan stå i et 
fritt Palestina. 

Vi har stått på barrikadene for en 
mer human asylpolitikk lenge, og vi skal 
ikke klatre ned fra den barrikaden før vi 
har nådd målet. Det sterke fokuset på 
en mer human asylpolitikk handler også 
om at respekten for mangfold og kam-
pen mot rasisme blir stadig viktigere. 
Debatten om innvandring preges av for-
dommer og uvitenhet, og vi skal være en 
vaktbikkje i den viktige tiden fram mot 
stortingsvalget. 

I året som kommer skal vi fortsette 
arbeidet med å plassere Solidaritetsung-
dom på kartet som en viktig politisk 
aktør. Samarbeidet med unge i fagbe-
vegelsen blir viktig både fram mot LO-
kongressen og i tiden etter. Jeg og det nye 
styret gleder oss til for alvor å ta fatt på 
arbeidet i verdens tøffeste ungdomsbe-
vegelse i verdens beste organisasjon!

Fred, kjærlighet
 og solidaritet

Ingrid

Representanter fra Norsk Folkehjelp 
Solidaritetsungdom valgte nylig nytt 
styre. Nyvalgt leder er Ingrid Rostad 
og nestleder Thomas Birkeland. I til-
legg er Rebecca Ånensen (Bergen), 
Line Bellingmo Johnsrud (Nidaros), 
Joakim Lossius (Bislett) valgt inn som 
styremedlemmer med Marianne L. 
Wennersberg (Bodø) og Aasmund Sk-
jetne (Blindern) som vara. 

– Jeg er utrolig stolt og beæret 
over at Norsk Folkehjelp Solidaritets-
ungdom har vist meg denne tilliten. 
Jeg gleder meg enormt over å kunne 
lede organisasjonen dette året. Jeg er 
rett og slett veldig lykkelig, sier den 
nyvalgte lederen.

– Hjertesaken min er ungdoms-
makt og det gleder jeg meg veldig til å 
jobbe med sammen med Solidaritets-
ungdom, fortsetter hun. 

Avtroppende leder Hilde Jørg-
ensen sier hun etterlater en organisa-   
sjon som på kort tid har klart å 
markere seg som en aktør som jobber 
med blant annet Palestina, asylpoli-
tikk, og forbud mot atomvåpen. 

– Alle vet nå hvem Norsk Folke-
hjelp Solidaritetsungdom er, vi har 
vært ganske mye i media, vi blir invit-
ert på debatter, vi blir tatt seriøst og 
vi ser at vi har innflytelse, sier Jør-
gensen. 

– Jeg gleder meg å se hvor vi er 
om ti år. Jeg tror vi da har blitt større 
og sterkere, avslutter hun.

Det nye styret lover å fortsette og 
bygge opp Norsk Folkehjelp Solidar-
itetsungdom. 

– Det er viktig at vi bruker dette 
året til å bygge opp organisasjonen, 
jobbe videre med det vi har fått gjort 
og utvikle en mye bedre politikk, sier 
nestleder Thomas Birkeland. 

tekst og foto Victoria Uwonkunda 



ny leder: Ingrid Rostad var med på de tøffe 
politiske debattene under Solidaritets- 
ungdommens årsmøte i mars.
foto: Victoria Uwonkunda
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PROFIlEn InGRId ROsTAd

sterkere 
bånd 

Solidaritetsungdommen skal ha en sterkere 
tilknytning til fagbevegelsen og den nyvalgte 
lederen, Ingrid Rostad, vil prioritere tettere
bånd mellom sentrale tillitsvalgte og lokale
grupper. 

– det viktigste for meg som nyvalgt 
leder, vil være å knytte enda sterkere 
bånd til fagbevegelsen. Jeg mener at vi 
bør ha et sterkt engasjement igjennom 
tette bånd mellom sentrale tillitsvalgte, 
lokale lag og ungdomsgrupper. Vi må 
ikke glemme grasrotbevegelsene – det er 
der det skjer, sier Ingrid Rostad. 

Solidaritetsungdomslederen men-
er at fagbevegelsene har hjulpet med å 
bygge opp Norge og at organisering har 
skapt det vi har i dag.

 – Fagbevegelsen har lært oss at selv 
om man er lavest på rangstigen kan man 
få gjennomslag for sine krav og meninger 
ved å organisere seg og stå sammen. Det 
er et verdifullt poeng å ta med seg – og 
er noe jeg er glad for at vi jobber med 

tekst Christian Valsvik, Norsk Folkehjelp
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PROFIlEnInGRId ROsTAd

både nasjonalt og internasjonalt i Norsk 
Folkehjelp, sier Rostad.  

nyTT sEnTRAlsTyRE
15. til 17. mars hadde Solidaritetsung-
dommen sitt andre ordinære årsmøte på 
Haraldsheim vandrerhjem i Oslo. Soli-
daritetsungdommen fikk et nytt sentral-
styre, som er godt geografisk represen-
tert i landet, og styret vil nå bruke den 
brede kompetansen til å bygge nettverk, 
og en klar vei videre for ungdomsorgani-
sasjonen.

– Styret besitter verdifulle kunn-
skaper, som vi sammen kan bygge organi-
sasjonen videre på, sier Rostad, og legger 
til at hun takker alle de som stemte på 
henne, og at det er en enorm glede å bli 
valgt til leder, for en så flott ungdoms-
gjeng.

Engasjementet er betydelig og de 
fleste av ungdommene fra de lokale 
lagene og gruppene kom svært godt for-
beredt til årsmøtet.  

– Det var et godt oppmøte og vi er 
fornøyde med at så mange hadde for-
beredt seg med gode innspill og tøffe 
politiske uttalelser. Dette bidro til at vi 
fikk vedtatt en politisk plattform, ret-
ningslinjer, forslag til uttalelser og en ny 
handlingsplan, sier hun. 

FOkUsERER FRAMOVER
Ingrid mener at kunnskap er makt og at 
de må fortsette å bygge den unge ung-
domsorganisasjon.

– Det er mange betydningsfulle sa-
ker vi vil jobbe med framover. Kampen 
for å forby atomvåpen, Palestina og Soda-

Streamkampanjen, som har som mål å få 
SodaStream til å flytte sin virksomhet fra 
okkuperte områder. Vi er også engasjert 
i asylpolitikk, og ser denne debatten i et 
lys av antirasistisk arbeid og kommer til å 
vektlegge myteknusing fram mot valget, 
sier Rostad.

Solidaritetsungdommen har regis-
trert en økt interesse fra andre organisa-
sjoner og nå blir ungdomsbevegelsen ofte 
brukt som en ren faktabank i debatter. 

– Dette bidrar til at vi får delta på 
stadig flere arenaer, der vi kan fortelle om 
vår politikk. En annen viktig faktor er at 
vi jobber med å skolere våre medlemmer, 
slik at de kjenner de beste argumentene, 
for å få fram våre standpunkter i viktige 
debatter, sier Rostad. 

nORsk UnGdOM 
– Hvilke saker tror du er de viktigste for 
norsk ungdom?

– Jeg håper at norsk ungdom er 
opptatt av å forandre verden gjennom 
kampen for rettferdig fordeling av makt 
og ressurser.

Men, Ingrid innrømmer at dette 
kun er hva hun håper, men egentlig ikke 
hva hun tror på, fordi enkeltpersoner har 
så mange meninger og alle tenker for-
skjellig. 

– Det hender at jeg prøver å selge 
våre solidaritetstanker, og får kun et 
nikk med hodet og knapt nok det. Likev-
el har jeg ikke lyst til å si at norsk ung-
dom ikke bryr seg, det er urettferdig. Jeg 
føler at norsk ungdom har sunne verdier 
og holdninger, og ønsker at verden skal 
bli et bedre sted, men at vi av og til er 

uenige om hvilken vei vi skal gå for å 
oppnå dette, sier hun. 

– Hvis Solidaritetsungdommen hadde 
fått en million kroner, hva ville dere ha 
brukt pengene på?

– Det var et interessant spørsmål. 
Vi hadde brukt pengene på et utveks-
lingsprosjekt med våre lokale partnere i 
utlandet. En likeverdig utveksling, som 
baserer seg på å lære av hverandres er-
faringer. Vi tror på erfaringsbasert poli-
tikk og jeg tror vi ville lært mye av å sam-
arbeide med ungdom i andre land, sier 
Rostad.   

VERdEns BEsTE ORGAnIsAsjOn
Ingrid startet på mange måter sin frivil-
lighet på Arbeiderbevegelsens Folkehøg-
skole i 2007–2008 da Norsk Folkehjelp 
besøkte skolen og holdt et foredrag. Der 
og da våknet hun opp, meldte seg inn i 
organisasjonen og reiste i ettertid til Sør-
Sudan med Norsk Folkehjelp. 

– Jeg forsto der og da at Norsk 
Folkehjelp er en av verdens beste organi-
sasjoner, fordi den bygger på hvordan vi 
best mulig kan jobbe sammen med lokale 
partnere og gi dem redskapene til selv å 
forandre og forbedre situasjonen i deres 
eget hjemland, sier Rostad.  

Med bachelor i sammenlignende 
politikk skal hun nå til høsten begynne på 
en mastergrad i freds- og konfliktstudier, 
men innerst inne vet hun at Norsk Folke-
hjelp alltid vil komme først. 

 

Det nye sentralstyret er godt 
geografisk representert
i landet, og vil nå bruke 
den brede kompetansen til 
å bygge nettverk, da særlig 
med fagbevegelsen.
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folkehjelpere over hele landet 
oppfordres til å delta for å synliggjøre 
organisasjonen og aksjonen!

TEMA FOR åRETs AksjOn 
Årets 1. mai-aksjon fokuserer på demokrati 
og organisasjonsrett i sivilsamfunnet. 

Ytrings- og organisasjonsfrihet 
og retten til å delta i politisk arbeid er 
grunnleggende i demokrati. Disse ret-
tighetene innskrenkes i mange land. 
Retten til å organisere seg, ytre seg, 
forhandle og mobilisere er under press 
på alle kontinenter. 

Colombia, Myanmar og Palestina er 
eksempler på land hvor krig og konflikt 
har svekket demokratiske rettigheter. 
Norsk Folkehjelp arbeider for organ-
isasjonsfrihet og styrking av folkelige or-
ganisasjoner i blant annet disse landene. 
Inntektene fra årets 1. mai-aksjon vil gå 
til dette arbeidet.  

stå opp for demokratiet –
engasjér deg i årets 1. maiaksjon!

Det nærmer seg 1. mai og innsamlingsaksjonen Folk forandrer verden 
som Norsk Folkehjelp årlig arrangerer sammen med arbeiderbevegelsen.

Hvordan kan ditt lag delta i årets 1. mai-
aksjon?
Alle lag er velkommen til å markere 1. 
mai. Ditt lag kan delta på ulike måter: 

lAVTERskEldElTAkElsE: 
1. Bytt profilbilde på facebook og e-

postsignatur til 1. mai hele uken før 
aksjonsdagen

2. Bli med på et 1. maiarrangement der 
du bor

MEdIUMTERskElAkTIVITETER: 
1. Send en appellant til 1. maiarrange-

ment
2. Gjennomfør dør til dør-aksjon

høyTERskElAkTIVITETER: 
1. Gjennomføre temamøter/frokost 

møter i forkant av aksjonsdagen
2. Gjennomfør solidaritetskonsert på 

1. mai

dETTE FåR dU BIsTAnd TIl 
FRA AdMInIsTRAsjOnEn:
• Appellantkurs for alle som ønsker å 

holde appell 1. mai! Under årets aktiv-
itetskonferanse vil en av workshopene 
være gjennomføring av appellantkurs. 

• Standardbrev som kan sendes ut der 
Norsk Folkehjelp tilbyr appellanter på 
1. mai-arrangementer.

• Annonse i lokalavisen der lag har me-
diumterskelaktivitet (Obs: må meldes 
inn i tide!)

• Materiell: folder, buttons, bøsser, ban-
nere og paroleplakater til 1. mai-tog. 

• Nettannonser i fem ulike formater 
– kan brukes på egne nettsider og 
sendes til samarbeidspartnere. 

• Fil som kan brukes som e-post- 
signatur, Facebook profilbilde/ 
timeline etc. 

• Rådgivning om hvordan arrangere 
et lokalt 1. mai-arrangement.  
 
 

FOlk FORAndRER VERdEn
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RETURADRESSE
Norsk Folkehjelp
Postboks 8844 Youngstorget
0028 OSLO

PostAbonnementB

Rettferdig tilgang til
naturressursar i Sudan
Det er ein direkte samanheng mellom fattigdom og
mangel på kontroll over naturressursar som land og vatn.
Industri Energi støttar Norsk Folkehjelp sitt arbeid i Sudan, og bidreg med 1 million kroner over ein 4-års periode. Norsk Folkehjelp 
samarbeidar med lokale styresmakter og partnerar i Sør-Sudan for å sikre folk rettferdig tilgang til naturressursar. Det er også viktig 
å styrkje folket sin rett til å delta i politiske prosessar. Målet er å bidra til utvikling av eit politisk rammeverk der lokalbefolkninga 
kan vere med å bestemme korleis ressursane vert fordelt. Det er ein direkte samanheng mellom fattigdom og mangel på kontroll 
over naturressursar som land og vatn. I Sudan-programmet bidreg Industri Energi til sosial og økonomisk utvikling.

Solidaritet i praksis


