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Mange redningsoppdrag
på Prekestolen i år
Redningstjenesten 2.0 – slik skal
vi profesjonalisere oss videre

samfunnet vårt er fundert på at alle bør bidra for å
holde hjulene i gang og ta oss ett steg videre. Vi er alle fri
villige i større eller mindre grad i livets forskjellige faser. Da
føler vi oss nyttige og som en del av et større vi. Og vi for
venter ikke så mye tilbake, selv om et takk alltid er hyggelig.
De som bruker ekstra mye av seg selv, som drar aktivi
tetene i gang og får med seg oss andre, kalles gjerne ildsjeler
i festtalene, rett og slett fordi de brenner for det de driver
med. Elin Skovly er en slik ildsjel.
Frivillighet er givende for dem som deltar, men det er
også et uunnværlig element i samfunnet vårt. Det er i år fem
år siden terroren rammet i Oslo og på Utøya, og Elin Skovly
var en av de frivillige sanitetsmannskapene som var til stede
på øya. De gjorde en heltemodig innsats og reddet mange liv.
En av mange diskusjoner som oppsto i etterkant av ter
roren 22. juli var spørsmålet om den norske beredskapen er
god nok i møte med slike ekstreme hendelser. Nå, etter fem år,
har turen endelig kommet til å løfte fram den frivillige delen
av den norske beredskapen i denne debatten. For er det på
ett samfunnsområde frivilligheten spiller en minst like viktig
rolle som profesjonene, er det nettopp her – i beredskapen.
De frivillige redningsmannskapene er der når det skjer,
de er lokale, de er kjent, de er fleksible, de kommer seg fram
i terrenget. De er kanskje det viktigste leddet i beredskapen
når det gjelder å redde liv, raskt.
Nå er det på tide å vise at vi setter pris på de frivil
lige redningsmannskapene. De må få de ressursene og det
utstyret de ber om, og de må få kompensert den tiden de
bruker borte fra arbeidet sitt til en redningsinnsats vi alle er
mer og mer avhengig av.

Torunn Aaslund
Redaktør
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Frivillige fra Norsk Folkehjelp
Strand og Forsand er nok en
gang på vei opp til Prekestolen
for å hjelpe tynnkledde turister
som har blitt fanget av dårlig
vær.
foto:

Tor Inge Jøssang
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Feriekoloni
på Furukollen
Fisking, bading, ro og gode samtaler. Dette er sentrale sysler
når minoritetskvinner og deres barn møtes på feriekoloni
i regi av Norsk Folkehjelp Oslo. Tilbudet har blitt så populært
at ventelista er lang.
TEKST OG FOTO Hilde Sofie Pettersen
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→ Susana Biamon er daglig leder for Oasen,
kvinner krysser grenser. Årets ferietilbud har
blitt til med støtte fra Sparebankstiftelsen og
Oslo Kommune/Bufetat.

sommeren blomstrer på Nesodden
denne julidagen, og litt nedi bakken spil
les popheltene Marcus og Martinius
på full guffe. Det er bare å følge lyden.
Furukollen feriehjem er bokstavelig talt
i full sving. På trammen lærer ungene
spenstigedansetrinn av Susana Biamon.
– Vi har mange aktiviteter for barna.
Mødrene skal få slappe litt av. Vi vet at
de fleste av dem har hovedansvaret for
barna i hverdagen og liten tid for seg selv,
forteller hun.
Etter å ha jobbet tre år i Oasen med
Kvinner krysser grenser – et program i
regi av Norsk Folkehjelp Oslo – er hun
ansatt som daglig leder og den som
koordinerer sommertilbudet på Furu
kollen. Nå er hun innom feriehjemmet
på en dagstur.
– Målgruppa vår er mødre med minori
tetsbakgrunn og deres barn, og særlig
alenemødre. Vi kommer sammen, har det
gøy og lærer av hverandre, sier hun.

← Sosial middagslaging. Weam
Bakr og Hani lager middag
sammen med to av de andre
gjestene. – Her blir alt eksotisk.
Alle bidrar med maten de selv er
vant med, og selv «norsk taco»
er det alltids noen som aldri har
smakt før, sier feriehjemleder
Hilde Nybakk.

UTDANNET SOSIONOM
Weam Bakr har to gutter og en jente
– den eldste 16 år, den yngste 9 – og alle
er fullt opptatt med å nyte sommeren
og det godt oppvarmede badevannet på
Nesodden.
– De glemte alt om Playstation med
en gang vi kom ut hit, smiler hun.
Det er nest siste dagen av uka deres
på Furukollen. Lunsjen inntas på bade
plassen ved sjøen et stykke nedenfor
huset. Weam har vært uti med barna og
er våt fra hijaben og ned. Øyensynlig har
hun prøvd seg i rollen som svømmelærer.
– Jeg prøvde i alle fall, ler hun.

Det er to år siden familien med egypt
isk bakgrunn kom til Norge fra Italia.
Finanskrisen førte til at Weam og man
nen ble stående uten arbeid. Etter to år i
Norge snakker alle flytende norsk.
– Om jeg snakker italiensk også?
Ja, perfekt, sier hun, og forklarer at de
boddei Italia i 16 år.
Mannen er snekker, og fikk jobb med
en gang familien flyttet til Norge, men
når én lønning skal deles på fem, blir det
ikke så mye på hver. Weam har fått inn
pass som ringevikar i en barnehage.
– Jeg er utdannet sosionom fra hjem
landet mitt, og venter på svar på om jeg
får utdanningen godkjent i Norge. Jeg
håper det, sier hun.
STERKE K VINNER
Ingen uten bestått svømmekurs får lov til
å gå ned til vannet uten redningsvest, og
alle som jobber på Furukollen har kurs i
livreddende førstehjelp i vann.
– Jeg har badet de andre dagene, det
holder for meg. I dag skal jeg bare hvile,
sier Hani, og passer på at døtrene Farhiya
(4) og Saberin (2) får redningsvestene
utenpå de matchende badedraktene.
Farhiya tusler ut mot stupebrettet der
ungdommene leker seg, og blir raskt om
dirigert.
– Du kan bade der borte, du, sier
Hilde Nybakk, og hjelper fireåringen i
retning av den grunnere delen av bade
plassen.
På Furukollen feriehjem gjelder det
å passe på hverandre, og Nybakk er den
som har det daglige ansvaret. Hun er på
fjerde uka som «voksenleder» og har hatt
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↑ Farhiya (4) har fått vesten festet
og ser lengtende ut mot havet i vente
på at lillesøster Saberin også skal bli
klar for dagens badeseanse.
→ Feriesjefen. Hilde Nybakk har
det daglige ansvaret på Furukollen
feriehjem.
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en ny feriegjeng på besøk hver uke og
noenav helgene den siste måneden.
– Jeg syns kvinnene som besøker
oss er så sterke og ressursrike. Men når
de ikke kan norsk, så får de ikke utnyt
tet evnene sine i det norske samfunnet.
Selv har jeg i alle fall lært mye av gjestene
våre disse ukene, sier hun.
Med seg har Nybakk fire ungdommer
som har et særlig ansvar for å passe på
barna. En av dem er Truls Opstad (16)
som er sanitetsungdom fra Norsk Folke
hjelp Oslo. I løpet av dagen holder han
svømmekurs, organiserer barna til et
par runder med «boksen går» og andre
leker, tar dem med på en tur på stiene i
nærområdet, og om kvelden er det felles
filmstund for alle.
– Jeg har lært en del om kultur
forskjeller og om å jobbe med barn, sier

AKTUELT

← Flytetrening. Det skal litt til for å lære seg å
svømme i løpet av ei lita uke på Furukollen, men
Weam Bakr stiller gjerne opp som «flytelærer».
Det viktigste er at barna får gode ferieminner.

han. – Vi hadde en femåring på besøk
her som fikk på seg redningsvest, slik
at han kunne hoppe i vannet. Det ble
magaplask hver gang, men han hoppa
igjen og igjen og kosa seg. Sånt er mor
somt å se, smiler han.
AVBREKK I HVERDAGEN
– Har vi husket å ta med drikke?
Hilde Nybakk finner ut at svaret er
nei og må sende en av kollegaene opp til
huset igjen for å hente juicen de glemte
på kjøkkenbenken.
– Det er jo litt uheldig om noen blir de
hydrert, slår hun fast. Hun har unnagjort
to år av sosionomstudiet, og ukene på Fu
rukollen er feriejobben hennes. Etter nes
ten en måneds innsats er hun snart ferdig
for i år – en måned mer innholdsrike enn
hun kunne tenke seg på forhånd.

– Jeg var veldig spent første dagen.
Det var bare å kaste seg ut i det, og det
er alltid spennende når en ny pulje ferie
gjester ankommer, sier hun.
På det meste er det 25 gjester pluss
ansatte på feriehjemmet. Nybakk er opp
tatt av at mødrene skal få et avbrekk fra
de hverdagslige pliktene, derfor står hun
selv for frokosten.
– Når det ikke blir stress om morgen
en, påvirker det alle positivt, sier hun.
VIKTIG Å LYTTE TIL BARNA
Det er ikke første gangen Susana Biamon
benytter anledningen til å holde et lite
dansekurs når hun besøker Furukollen
for å forsikre seg om at alt står bra til.
– Det var en mor her som lurte fælt
på det vi sier i Norge om å lytte til barna.
Da fikk vi oss en god samtale hvor jeg

måtte forklare at det å lytte til barna
ikke betyr at vi skal la dem bestemme,
men at vi skal ta hensyn til ønskene
deres, sier hun.
– Vi som jobber med Oasen og Furu
kollen har ikke nødvendigvis noen fasit
på alt. Noen ganger må vi henvise til fag
instanser, men ofte er det småting som
betyr noe, som hvordan du kan gå fram
for å få kontakt med en offentlig etat eller
melde barna på fritidsaktiviteter.
Både Hani og Weam kan tenke seg
å komme tilbake neste år, men det er
mangesom allerede står på ventelista.
– Vi vil gjerne invitere folk tilbake,
men vi vil også så gjerne tilby dette til
flest mulig. Det var mange søkere som
ikke fikk plass i år, sier Biamon.
Neste år er det nye muligheter på
Furukollen feriehjem.
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Opprettholder livsviktig
nødhjelp i Sør-Sudan
Da nye, harde kamper brøt ut i Sør-Sudan i sommer, måtte Norsk Folkehjelp for første
gang i løpet av den snart tre år gamle krigen evakuere sine internasjonalt ansatte og
stenge kontoret i hovedstaden Juba. Alle prosjektene, inkludert utdeling av nødhjelp,
fortsatte imidlertidsom normalt, og kontoretble åpnet igjen etter en uke.
TEKST OG FOTO Julie Strand Offerdal og Hilde Sofie Pettersen

i juli, få dager før landet skulle feire
sine fem år som uavhengig nasjon, brøt
det ut nye kamper mellom styrker som
er lojale mot presidenten og styrker som
støtter visepresidenten. I ettertid har
president Salva Kiir avsatt visepresident
Riek Machar, og kampene fortsetter.
Norsk Folkehjelps landdirektør i
Sør-Sudan, Per Helge Persen, forteller
at støtten til det sørsudanske samfunnet
fortsetter som før til tross for kampene
og den generelt forverrede sikkerhets
situasjonen.
– Vi jobber som vanlig, takket være
vår lokale stab som holder kontoret i
Juba åpent. Ingen av våre prosjekter for
nød- og utviklingshjelp og støtte til sivil
samfunnet ble berørt av den siste krisen.
Det er viktig for oss at konflikten i minst
mulig grad får påvirke den helt nød
vendige støtten vi gir til store grupper
rundt i landet, sier han.
PÅ FLUKT FRA K AMPER OG SULT
Den oljerike delstaten Unity helt nord
i Sør-Sudan er blant de områdene hvor
matmangelen er mest alvorlig. Hit nådde
de harde kampene mellom regjerings
styrkene og opposisjonen våren 2015.
Da Appell besøkte stedet i april, lå lande
veiene øde. Tidligere var det stor trafikk
til og fra oljefeltene. Denne gangen møt
te vi bare FN-kjøretøyer, og observerte
kontrollposter bemannet av sørsudanske
soldater.
Store deler av den tidligere delstats
hovedstaden Bentiu er jevnet med jorda.
Skoler, sykehus og til og med fengselet er
ødelagt, og alle fangene har flyktet.
Mange mennesker har søkt tilflukt
hos FN i en leir for internt fordrevne som
ble opprettet da krigen først brøt ut i des
ember 2013. Der bor det nå rundt 100 000
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mennesker, og hver uke kommer det flere.
Mens det tidligere var konflikt og kam
per de flyktet fra, er det nå i større grad
matmangel som driver folk vekk fra hjem
mene sine og til leiren. Der er de sikret
mat og helsehjelp.
GJEMTE SEG I SUMPEN
Men ikke alle som flyktet fra kampene i
2015 søkte beskyttelse hos FN. Innbyg
gerne i landsbyen Kuach, to timers kjør
ing fra Bentiu på en så vidt framkommelig
landevei, flyktet ut i sumpen. Der har de
gjemt seg i et helt år, mens de ventet på at
det skulle bli trygt nok å vende hjem.
– Vi måtte rømme, alle sammen. Vi
har overlevd ved å spise frukt og blader
fra trærne, sier Marta Njankola.
Nå har de 5000 innbyggerne kommet
tilbake fra gjemmestedene sine.
VÅGET IKKE FLYTTE HJEM
I august 2015 begynte ryktene å gå om at
Salva Kiir og Riek Machar hadde under
tegnet en avtale om våpenhvile. Marta
og de andre landsbyboerne ventet like
vel i mange måneder før de var sikre på
det var trygt å komme tilbake til landsby
en. Først i mars i år flyttet de hjem, og nå
er utfordringen ikke primært sikkerhet,
men å skaffe nok mat.
– I fjor fikk vi ikke dyrket grønnsaker
på grunn av krigen. Området ble ødelagt,
og folk ble spredt, sier Angelina Mer, som
også har vendt tilbake til landsbyen etter
ett år i sumpen.
– Det har vært veldig vanskelig; vi
har lidd mye dette året. Hvis det ikke var
for matutdelingene, ville vi flyttet til FNleiren, sier Marta Njankola.
NØDHJELP SOM GIR HÅP

Der er bare Norsk Folkehjelp som leverer
mat til landsbyene i dette området, i sam
arbeid med World Food Programme.
Landsbyhøvding Yen Gatluek bekrefter
at nødhjelpen bidrar til at beboerne kan
bli i hjemmene sine, og slipper å flytte til
FN-leiren.
– Matutdelingene gir folk håp og en
form for stabilitet. Men rasjonene varer
ikke så lenge som de burde. Det er men
ingen at maten skal vare i 20 dager, men
mange nye har flyttet hit fordi de sulter.
Vi har tradisjon for å dele, men da blir det
ikke nok til alle, sier høvdingen.
Landsbyen mangler også medisiner, og
det er langt til nærmeste helsepersonell.
Nesten hver uke dør noen av malaria.

← Angelina Mer og barna i landsbyen Kuach
slipper å flytte til FN-leiren takket være matleveranser fra Norsk Folkehjelp. De får blant
annet utdelt durra (sorghum), en korntype som
kvernes og blandes med linser til en næringsrik
stappe.

↑ Høvdingen i landsbyen Kuach, Yen Gatluek
(i midten), håper at partene som kriger i Juba
finner sammen, men tror ikke at problemene
dermed er løst for hele landet. – Alle kyrne våre
er stjålet, og mange hus er ødelagt. Mange har
mistet mennene og sønnene sine. Det er mye
som skal til før folk her i området føler at freden
har kommet, sier han.

SKULLE GJERNE HA HJULPET FLERE
Tilbake i Bentiu forteller Silphano Kipy
egen, som er prosjektleder for Norsk
Folkehjelp i Unity, at han gjerne skulle
levert større mengder nødhjelp til folket
i Kuach og andre landsbyer i området.
Mangel på penger, uframkommelige vei
er og store logistiske utfordringer gjør
det imidlertid svært vanskelig å nå ut til
alle som trenger hjelp.
– Veiene er vanligvis veldig dårlige.
Noen ganger møter vi på myrer eller elver,
og må sette fra oss bilen og gå til landsbyen
der vi skal dele ut nødhjelp. Andre ganger
er det landsbyboerne som må gå i opptil
seks timer for å få maten sin, sier han.
Jobben med å dele ut nødhjelp er
farlig, og Silphano er borte fra familien
sin i Kenya i lange perioder.

– Jeg jobber med dette fordi jeg vil
hjelpe folk i nød. Disse lokalsamfunnene
har lidd mye på grunn av krigen. Jeg er
glad for at jeg kan hjelpe folk der ikke så
mange andre når fram, sier han.
LIVSVIKTIG HJELP
I fjor distribuerte Norsk Folkehjelp cirka
20 prosent av all nødhjelp i Sør-Sudan, til
flere hundre tusen mennesker.
– Vi gjør alt vi kan for å opprettholde
støtten, selv i den svært vanskelige situa
sjonen i landet generelt og i hovedstaden
Juba spesielt, understreker landdirektør
Persen, som har etablert midlertidig
kontori Nairobi i Kenya.
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Haskos farefulle
flukt ble tegneserie
10 Appell Nr. 3/2016
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– Mens maleriene min forflyttet seg over hele
verden, var jeg selv forhindret fra å reise fritt,
sier den syriske kunstneren Hasko.
TEKST OG FOTO Silje M. Stavrum Norevik

ILLUSTRASJON Lindsay Pollock /PositiveNegatives

– jeg var heldig som overlevde og som
er fri. Jeg mistet mitt hjem i Syria, men
har funnet et nytt i Danmark, sier den
syriskekunstneren og flyktningen Hasko
Yousef Ali. Sammen med animatøren
Wael Toubaji besøkte han Bergen i for
bindelse med Verdens flyktningdag.
Gjennom tegneseriedokumentaren
Den farlige reisen er Haskos dramatiske
historie blitt dokumentert. Tegneserien
forteller tre ulike flyktningers historier.
Gjennom de tre enkeltskjebnene, gir
den også stemme til elleve millioner
syriske flyktninger som er fordrevet fra
hjemlandet.
Hasko var en etablert kunstner i Syria
før borgerkrigen brøt ut. Kona jobbet
som lærer. På dagtid var han hjemme
med barna, om kvelden når kona kom
hjem, jobbet han med kunsten sin.
– Vi håpet i det lengste på en bedre
framtid, og på at borgerkrigen skulle ta
slutt. Men det ble bare verre, og sensuren
begrenset friheten vår. Det var ironisk
at maleriene mine reiste til Washington
og Berlin, mens jeg selv ikke kunne reise
fritt. Etter hvert innså vi at vi ikke hadde
noen framtid i Syria. Vi måtte reise, aller
mest for barnas skyld, sier han.
FLYKTET I OVERFYLT BÅT
Familien flyktet fra krigen til Tyrkia. I
august 2014 reiste Hasko ved hjelp av
menneskesmuglere i en overfylt båt fra
Tyrkia til Italia. Det var en farefull ferd.
Hasko forteller at det var svært dårlig
kvalitet på båtene, og fordi kapteinen
mistet retningen, ble de to dager for
sinket og gikk tom for vann og mat. I tre
dager var 250 mennesker uten vått eller

tørt. Hasko hadde betalt hele 6000 dollar
for den risikofylte båtturen.
– Kapteinen brukte rusmidler, og
båtene er i fryktelig dårlig stand fordi
de blir dumpet av kystvakten når de er
framme ved endestoppet. For å få tiden
til å gå, og for å trøste barna, spilte vi spill
og fortalte historier.
Båten kom også ut for storm, med fire
til seks meter høye bølger, og flyktning
ene ble etter hvert reddet av den maltes
iske kystvakta. Da de kom fram til Italia
ble de grundig sjekket av grensevaktene.
– På dette punktet følte jeg at jeg
ikke lenger ble regnet som et menneske.
Grensevaktene hadde på seg hansker og
smitteutstyr som om jeg var et farlig dyr.
Den syriske kunstneren kom til
Danmarki 2014 og fikk senere gjenforen
ing med kona og barna. Nå bor han i Dan
mark og har blant annet vist kunsten sin
på Roskilde museum.
TERAPI OG TEGNESERIE
For Hasko var det en god opplevelse å
møte tegneserieskaperen Benjamin Dix.
Han ble lyttet til og kunne fortelle om
opplevelsen som båtflyktning. Han var
med steg for steg i prosessen og fikk selv
være med på å forme resultatet.
– For meg var dette nesten som terapi.
Jeg fortalte i to dager til noen som lyttet,
sier han.
Wael deltok også i tegneseriepro
sjektetved å lage animerte filmer til hver
historie. Han er selv flyktning fra Syria og
jobber som animatør i Danmark. Kunsten
hans har et tydelig budskap.
– Mange ser på flyktninger som ofre,
mens jeg ser på dem som overlevere.
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Wael Toubaji (t.v.) og Hasko YousefAli
har begge flyktet fra Syriatil Danmark.
I juni besøkte de Bergen i anledning
verdensflyktningdag.

De har risikert mye i håp om et bedre
liv. Gjennom tegneserien kan vi få fram
scener som nyhetsbildene ikke forteller
om. Det finnes ingen kamera når en båt
holder på å synke, eller når menneske
smuglere tar blodpris for menneskers
spinkle håp, sier Toubaji.
– SYRIA TRENGER OSS

– Har det å være på flukt forandret
ditt menneskesyn, Hasko?
– Ja, på mange måter. Jeg har sett
mennesker bli drept med kaldt blod,
og opplevd mafia som profiterer på
flyktningkrisen. Det fører til at du
reflekterer over hva som er menneske
lige verdier. Hvert menneske, hvert barn
har rett til å finne et hjem.
– Du har gjennomlevd en dramatisk
flukt og sett mennesker miste livet på vei
en mot et bedre liv. Hvordan vil dette gjen
speile seg i kunsten du lager framover?
– Jeg ønsker ikke å la de tragiske om
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stendighetene påvirke kunsten min. Jeg
ønsker heller å arbeide fritt i kunsten og
arbeide for et bedre liv for flyktninger på
den måten.
– Den offentlige debatten om
flyktningpolitikk er til tider polarisert.
Hvordan opplever du dette som båt
flyktning i Danmark?
– Jeg er for ytringsfriheten og da må
folk få si hva de mener. Samtidig er det
viktig å se på flyktninger som mennesker.
– Hva tenker du om framtida?
– Jeg håper at krigen skal ta slutt, og
at vi skal få muligheten til å bygge land
et vårt på nytt. Jeg håper barna mine vil
værestolt av meg, at de forstår at jeg risi
kerte livet for å gi dem et bedre liv. Jeg hå
per at jeg snart kan dra hjem igjen. Syria
er ødelagt, både fysisk og følelsesmessig.
Det vil ta tid å bygge det opp igjen, men
landet vårt trenger oss, sier Hasko.

FAKTA
Sommeren 2015 reiste Benjamin
Dix som leder tegneseriebyrået
PositiveNegativesrundt til asylmottak
i Norge og Danmark for å intervjue
asylsøkere fra Syria Målet var å lage
historier basert på tre menneskers
opplevelser på ferden fra Syriatil
Europa. Tegneserien Den farlige
reisenble lansert i november 2015.
Kunstneren Haskos farefulle ferd
som båtflyktning fra Tyrkia ble til en
av historiene i serien. Benjamin Dix
skrev manusskriptene, som er tegnet
av Lindsay Pollock og animert av
Wael Toubaji.
Her kan du lese alle historiene
fra Den farlige reisen:
folkehjelp.no/denfarligereisen

Gi en symbolsk julegave
til en du er glad i
Krigen i Syria har drevet millioner av barn, kvinner og
menn på flukt. De lider under forhold preget av stor
utrygghet og mangel på mat, vann og helsetjenester.
Dette er medmennesker som trenger vår hjelp.
Norsk Folkehjelp deler ut livreddende nødhjelp i Syria
og i nærområdene. Vi når fram til familier som har
mistet forsørgeren sin, til de som er syke og andre
spesielt sårbare grupper.
Tusenvis får utdelt mat gjennom våre programmer,
men behovet er enormt. Les mer om vårt arbeid for
syriske flyktninger her: www.norskfolkehjelp.no/syria
Gaven du gir bidrar til å støtte Norsk Folkehjelps
arbeid verden over.
www.symbolskegaver.no

AKTUELT

Trosset regnetfor
verdens flyktninger
– Her i Europa opplever vi den størstehumanitære katastrofen siden
andre verdenskrig, sier Jorge Dahl fra scenen på Torgalmenningen.
– Det er en krise først og fremst for den som flykter fra krig.
TEKST OG FOTO Silje M. Stavrum Norevik

– også som nasjon og lokalsamfunn
blir vi satt på prøve, slår Dahl fast, – og
vi blir minnet om at vi er en uløselig del
av resten av verden. 65 millioner men
nesker er på flukt. Det er en katastrofe av
dimensjoner.
Verdens flyktningdag, den 20. juni,
ble ettertrykkelig markert i Bergen i år.
I tillegg til konsert og appeller i Bergen
sentrum, kunne publikum besøke Landås
mottak og delta på debattmøte og kunst
utstilling med tegneserien Den farlige
reisen.
65 MILLIONER SKJEBNER

Verdens flyktningdag er opprettet for
å rette oppmerksomhet mot flyktnin
gers liv over hele verden. På Torgalmen
ningen spilte bandet 9 grader nord hvor
majoriteten av medlemmene er fra Sri
Lanka. Kvintetten klarte kunsten å varme
bergenserne i sommerregnet. I tillegg
slapp bergensbandet Razika samme dag
singelen Se deg ikke tilbake, en reaksjon
på flyktningkrise og fremmedfrykt.
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← RAZIKA: Bergensbandet slapp singelen Se
deg ikke tilbake på Verdens flyktningdag, og
spilte for bergensere i regnet.

← BUFFET: På Landås mottak bugnet det av
delikatesser fra Midtøsten som beboerne hadde
laget til besøkende.

Mellom musikkinnslagene var ord
fører i Bergen, Marte Mjøs Persen, tyde
lig på vårt ansvar for flyktningene.
– De er mennesker slik som du og jeg.
Det heter ikke «de» og «oss», men vi. Jeg
ble så stolt da jeg var på besøk på Landås
mottak og flere beboere sa at de ønsket
å bli her i Bergen, sa hun i sin appell, og
la til:
– Husk at 65 millioner ikke bare er
et tall; det er 65 millioner skjebner. Vi
er midt i den verste humanitære krisen
i moderne tid, og historiene vi hører er
hjerteskjærende.
ÅPENT HUS MED MAT OG KUNST
Som en del av markeringen av Verdens
flyktningdag var det åpent hus på Land
ås mottak, der besøkende kunne få omvis
ning og bli kjent med flyktningene som bor
her. Av rundt 167 beboere er halvparten
fra Syria og en firedel fra Afghanistan. Til
sammen snakker de 14 språk.
27 år gamle Hassan Chilloo var en
mange beboere som hadde jobbet på

spreng på kjøkkenet i 16 timer for å til
berede mat fra Midtøsten for besøkende.
Han serverte hummus, fylt paprika og
vinblad. Chilloo har vært i Norge i fire
måneder, og ser for seg framtida her.
– Det er vårt håp å få oppholds
tillatelse og fortsette våre liv her. Vi som
bor her har ulik bakgrunn og mange
forskjellige talenter vi kan bruke. Jeg er
for eksempel dataingeniør, men nå har
jeg stått på kjøkkenet for å vise fram det
beste fra arabisk matkultur, sier han med
et smil.
En kvinnelig flyktning fra Irak legger
til: – Vi føler friheten i Norge og er veldig
glad for å være her. Da er det fint å få vise
fram våre tradisjoner på en slik dag.
– Dette skal være flyktningenes dag.
Jeg blir så frustrert når jeg hører ord som
lykkejegere. De aller fleste er mennesker
som deg og meg som flykter med livet
som risiko, understreker mottaksleder
Georg Mevold.
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– Vi unge hater ikke
hverandre. Det er det
de gamle som gjør
I juni ble East Africa Cup arrangert for trettendegang. Ved foten av
Kilimanjaro samlet over tusen barn og unge fra Øst-Afrika seg for
å konkurrere, leke og lære sammen.
TEKST OG FOTO Helga Forus

under east africa cup (eac) inviteres
barn og ungdom til en uke i byen Moshi
i Tanzania, der de får drive med idrett,
lære om viktige temaer, og bli kjent med
hverandre. Norsk Folkehjelp er initiativ
taker og en av fire hovedarrangører. I år
var organisasjonen representert ved spil
lere fra Sør-Sudan i turneringen.
EACs slagord er «En uke i Moshi – et
helt år i lokalsamfunnet», og målet er at
barn og unge skal høste erfaringer og få
kunnskap som er til nytte for dem selv,
deres familier og nærmiljøet deres på
lengre sikt.

Gjennom å spille volleyball
sammen bygger jentene et felles
skap som styrker dem i møte med
utfordringer hjemme.
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MINNER FOR LIVET
Norsk Folkehjelp Sør-Sudan sendte i år
et jentelag og et guttelag i gruppa 13–
16 år til turneringen. Lagenes innsats
var upåklagelig: Jentelaget kom på an
dreplass i sin gruppe, og guttelaget på
tredjeplass.
Men det var mer enn idrettspres
tasjoner de sørsudanske ungdommene
var opptatt av. De fikk lærdom om andre
kulturer og levemåter, og fordi de har
vokst opp med krig og konflikt, ble turen
til Tanzania deres første møte med fred
og frihet. Det gjorde dypt inntrykk, og ga
dem minner for livet.
Vi ble bedre kjent med tre av deltak
erne fra Sør-Sudan: Rebecca (15), Peter
(16) og Paul (15). Kontrastene de opp
lever mellom Tanzania og Sør-Sudan
vitnerom en tøff hverdag.
– Jeg har ikke hørt et eneste gevær
skudd her, sier Peter begeistret når vi
spør ham om forskjellen på Tanzania og

AKTUELT

← Rebecca ble kåret til beste spiller
i sin gruppe på EAC

↓ Guttelaget fra Sør-Sudan består
av spillere fra ulike folkegrupper og
klanersom vanligvis er i konflikt
med hverandre. Idretten skaper et
fellesskap som ser bort fra det.

Sør-Sudan. – Jeg liker at det er fredelig,
at vi kan leke og spille uten at noen slåss.
Paul vil fortelle om forholdene i
Tanzania når han kommer hjem: – Her
er det kulturell frihet og ytringsfrihet.
Hjemme sier de bare at du er liten, og
at du ikke skal uttale deg; her er folk
interessert i hva du tenker, forteller han.
VIL BLI ADVOK AT
Rebecca (15) er kaptein på volley
ballaget, og ble utnevnt til den beste
spilleren i sin gruppe på EAC. Hun er
nettopp ferdig med siste året på skolen,
og venter spent på avgangskarakterene
sine. Om de er gode nok, ønsker hun å
studerejus.

– Jeg vil bli advokat, slik at jeg kan
bidra til at Sør-Sudan blir styrt etter
loven og med rettferdighet, sier hun når
vi spør om hennes planer for framtida.
Rebeccas sterkeste inntrykk fra
Tanzania er opplevelsen av fred og sam
arbeid: – Her liker folk hverandre, og
folk samarbeider heller enn å slåss mot
hverandre, forteller hun. – Vi ser at folk
kan leve fredelig sammen selv om de er
fra ulike folkegrupper og har ulik tro. Det
må vi også få til i Sør-Sudan.
– JEG VIL BIDRA TIL FORANDRING

Peter fra Rumbek er akkurat ferdig
på videregående. Drømmen hans er å

FAKTA
East Africa Cup er et gigantisk verksted for over tusen barn og unge fra
hele Øst-Afrika. Over femti organisasjoner deltar, blant andre UN Habitat,
Krik og Kicking Aids Out møter ungdommene på deres egne premisser.

studere historie, og gjøre en innsats for
å bedre forholdene i hjemlandet. – Situa
sjonen i Sør-Sudan er veldig vanskelig.
Jeg vil være med på å få til en forandring,
forteller han.
Paul har ett år igjen på skolen. Når
han er ferdig, vil han utdanne seg til
ingeniør for å bedre infrastrukturen i
hjemlandet. Han forteller om en hverdag
preget av konflikter, i tillegg til mangel på
strøm, veier, bygninger og informasjon.
Skal situasjonen bli bedre, må landet
bygges opp og innbyggerne må få mer
informasjon, mener han.
Rebecca, Peter og Paul ønsker alle
å kjempe for en bedre framtid for SørSudan. Men hvordan kan en idretts
turnering hjelpe dem med å gjøre det?
Ifølge Rebecca er det grunnleggende
problemet i Sør-Sudan fiendtligheten
mellom de mange ulike stammene og
klanene i landet.
– Det største problemet i Sør-Sudan
er splittelsen og hatet mellom mennesker
fra ulike grupper og stammer. Vi unge må
være tålmodige, for det er vi som er løs
ningen, sier hun. – Gjennom idretten kan
vi skape samhold på tvers av stammer og
klaner. På laget vårt er det ungdommer fra
forskjellige folkeslag som vanligvis ikke
går overens. Vi unge hater ikke hverandre.
Det er det de gamle folkene som gjør.
ENDRINGSVERKTØY
Gjennom EAC får ungdommer som
Rebecca, Peter og Paul redskaper de kan
bruke til å gjøre positive endringer i sine
lokalmiljøer. Når de beskriver situasjonen
i Sør-Sudan, er det ikke lett å øynehåp for
framtida. Samtidig er det vanskelig ikke å
tro på ungdommene og deres drømmer.
– Når jeg kommer hjem skal jeg for
telle alle om at jeg dro til EAC, og at men
neskene der sto sammen. Det er det jeg
vil for landet mitt også, at vi skal kunne
samles som ett folk, sier Rebecca.
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– Det hørtes ut
som jorda gråt
16. april rammet jordskjelvet Ecuador. Skjelvet målte 7,8 på
Richters skala, og førte til voldsomme ødeleggelser. Over
600 mennesker ble drept, og flere enn 27 000 mennesker har
mistet sine hjem. Hva gjør du når katastrofen rammer deg,
din familie og ditt nærmiljø? Hvordankan du forberede deg på
naturkatastrofer?
TEKST OG FOTO Helga Forus

gonzalo guzman (62) er småbonde
og leder av Norsk Folkehjelps partner
organisasjon UOCE, en forening for små
bøndene i Esmeraldas. 16. april var han et
stykke hjemmefra, i et møte for urfolks
organisasjoner. Han var ikke sen med å
ta grep om den kaotiske situasjonen da
krisenrammet.
– Vi bestemte oss for å reise hjem
umiddelbart. Da vi kom hjem var det
desperate mennesker overalt, forteller
Gonzalo. – Jordskjelvet startet med en
voldsom buldring – som om jorda gråt.
Så beveget bakken seg. Det føltes som
om verden var i ferd med å gå under.
Folk gråt. Andre var i sjokk. Mange visste
ikke hva de skulle gjøre, og gjorde derfor
ingenting.
REDSELEN SITTER I
I landsbyen til Gonzalo var det ingen tele
foner som virket, og ingen elektrisitet.
– Alle var redd for nye skjelv. Hver
eneste lyd, til og med vinden som blåste
gjennom trærne og beveget løvet, gjorde
skremte folk, forteller han. – Vi er frem
deles redde.
– Når alt er kaotisk, er det viktig at
noen holder hodet kaldt, sier Gonzalo.
– Vi måtte sørge for at folk fikk ly, et
sted å gjøre av seg, men først og fremst
måtte vi sørge for at folk var forberedt på
etterskjelvene vi visste ville komme.
For katastrofen var langt fra over.
Mellom det store jordskjelvet 16. april,
og det store etterskjelvet 16. mai, var det
mer enn 500 etterskjelv.
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NØDHJELP FRA INN- OG UTLAND

Jordskjelvet i Ecuador berørte mange,
og det var mange som ville hjelpe. I del
ene av Ecuador som ikke var rammet av
skjelvet var det stor mobilisering for å
støtte ofrene. Folk sendte store mengder
klær, mat, vann og telt til de rammede
områdene, i tillegg til at myndighetene
gjorde en stor innsats for å hjelpe.
Sivile organisasjoner som UOCE,
og lokale ledere som Gonzalo, spilte en
nøkkelrolle for å få delt ut nødhjelpen.
– Vi er veldig takknemlig for all
hjelpen vi har fått av våre medborgere,
og fra folk i hele verden som strekte ut
sin hånd for å hjelpe. Det betyr mye at vi
ikke sitter alene i all ødeleggelsen. Vi er
glad for at folk viser sin solidaritet med
oss. Rett etter jordskjelvet jobbet vi på
spreng for å få satt opp midlertidige telt
til alle som hadde mistet husene sine. Vi
fikk reist over 80 midlertidige telt på seks
uker, med plass til omtrent tusen men
nesker. Det er mange som fremdeles bor i
disse teltene, som er bygget av palmestok
ker, pinner og plastduker, mens vi venter
på mer varige løsninger, sier Gonzalo.
BYGGER PROTOTYPE FOR JORDSKJELVSIKRE HUS

Esmeraldas er det området i Ecuador
som har høyest risiko for jordskjelv.
Gonzalo mener erfaringene fra kata
strofen må brukes som utgangspunkt til
å skape bedre beredskap for framtida.
– Vi bor midt mellom to jordplater
som kan kræsje i hverandre når som helst.

↓ Gonzalo Guzman deler ut mat
forsyninger i etterkant av jord
skjelvet. Foto: UOCE

FOLK FORANDER VERDEN

← Medlemmer i UOCE jobber med å utvikle en
prototype for jordskjelvsikre hus. Nøkkelen er
å plassere gummidekk på pålene huset står på,
slik at huset kan bevege seg med jordskjelvet.
Foto: UOCE

FAKTA
UOCE er en organisasjon for småbønder i området Esmeraldas i
Ecuador. UOCE ble dannet i 1978 for
å kjempe for småbønders rettigheter.
Norsk Folkehjelp har jobbet i
Ecuadorsiden 1985, og sammen
med UOCE siden 2011.
Jordskjelvet som rammet Ecuador
16. april var det sterkeste jordskjelvet
i landet siden 1949.
Esmeraldas er en provins på nordvestkysten i Ecuador. Det var en av
regionene som ble hardest rammet
av jordskjelvet.

Jordskjelv er noe vi må forberede oss
på, og lære å leve med, sier Gonzalo.
Sammen med en gruppe arkitekter
jobber Gonzalo og UOCE med å skape
en prototype for hus som skal kunne
tåle jordskjelv bedre.
– Siden jordskjelvet har vi jobbet
med å skape en modell for mindre sår
bare hus som kan bevege seg med jord
skjelvene. Nøkkelen er gummidekk. Vi
bygger hus på påler, og fester gamle
bildekk rundt pålene. Når husene
hvilerpå noe som er fleksibelt, og som
kan flytte seg med jordskjelvet, blir de
ikke slått over ende når bakken beve
ger seg, forteller Gonzalo ivrig. Når
prototypen er ferdig vil hele lokalsam
funnet gå sammen om få reist husene.
VIKTIG Å ORGANISERE SEG
– Det er i kriser ser vi hvor viktig et
organisert sivilsamfunn er. Å ha ster
ke organisasjoner skaper bedre bered
skap i lokalsamfunnet, sier Gonzalo.
– Vi har lært oss å jobbe effektivt
sammen, og vi har dannet fellesskap

som strekker seg over hele provinsen. Alt
dette kom til nytte da sivilsamfunnet skul
le håndtere jordskjelv, forteller Gonzalo.
Nå er bøndene i UOCE ute på åkrene
og høster inn det som er igjen av avlin
gene etter årets prøvelser. Landsbyene
som raste sammen skal bygges opp igjen.
Lokalsamfunn skal rustes til å tåle nye
jordskjelv i framtida. Det er mye arbeid
som gjenstår.
– Tragedien har gjort oss sterkere.
Siden vi var i stand til å tenke kollekt
ivt, håndterte vi situasjonen bedre enn
lokale myndigheter. Vi kunne sørge for
mat og ly, selv om vi i utgangspunktet
ikke visste hvordan vi skulle gjøre det.
Nå er det mange som vil være med i
organisasjonen fordi det er den eneste
måten vi kan komme oss videre på. Det
er når vi står sammen vi kan gjenopp
bygge lokalsamfunnene, og det er også
slik vi kan forlange at myndighetene
hjelper oss med å bygge sikrere hus, sier
Gonzalo til slutt.
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UNGDOM

5 år med
Solidarites
ungdom

Solidaritetsungdommens
sommerturné

27. august i år fylte Norsk Folkehjelp Solidaritets
ungdom fem år. Landsmøtet i Norsk Folkehjelp bestemte
i 2011 å deleungdomsorganisasjonen i to: Sanitetsungdom
og Solidaritetsungdom.
Ungdomssatsingen ble videreført på landsmøtet i fjor
som vedtok at ungdom skal være en av Norsk Folkehjelps
hovedprioriteringer for perioden 2015–2019. For å ha en
levende og framtidsrettet organisasjon er ungdom nøk
kelen. Ikke bare fordi ungdom åpenbart «er framtida»,
men fordi unge mennesker bringer nytt engasjement, tan
ker og ideer inn i organisasjonen. Derfor er jeg glad for at
Norsk Folkehjelp satser på ungdom.
Siden Solidaritetsungdom ble opprettet i 2011 har
vi jobbet jevnt og trutt med å bygge organisasjon. Med
lokallag fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør og stadig
flere medlemmer, vokser vi hver dag. Det er en utrolig
flott opplevelse å være en del av et fellesskap med andre
som ønsker å gjøre noe med urettferdigheten i verden –
entendet er å rekke ut en hånd til flyktninger på asylmot
tak, kreve at internasjonale selskaper trekker seg ut av
okkuperte områder eller at Norge skal jobbe aktivt for et
forbud mot atomvåpen.
Ungdommene våre synes det er meningsfylt å være en
del av Norsk Folkehjelps stolte historie. Mange av oss har
blitt engasjert av dem som har vært med lenger enn oss. Vi
har lyttet til og blitt inspirert av historiene om Arbeider
saniteten, Spaniakomiteen, om minerydding, demo
kratibygging på grasrota, og engasjement for palestinernes
rettigheter.
I september samles nye og «gamle» solidaritets
ungdommer fra hele landet på den årlige Solidaritets
konferansen. I år som tidligere blir dette for mange
begynnelsen på et langt engasjement i organisasjonen vår.
Jeg gleder meg til fortsettelsen!

Solidaritetsungdom arrangerer hvert år
en sommerturné. Unge sentrale tillits
valgte har også denne sommeren besøkt
leirene til alle ungdomspartiene på
venstresida. De har også besøktfagbeveg
elsens og andre relevante samarbeids
partneres sommerarrangementer.
Til sammen har Solidaritetsungdom del
tatt med innledninger, stands, work
shops og hilsningstaler i tolv organisa
sjoner i sommer. I år som i fjor har de
vervet mange nye medlemmer, fått nye
kontakter og informert en bred mål
gruppe om Norsk Folkehjelps arbeid.
2

Solidarisk hilsen
Ingrid Aspelund

1
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1 Politisk nestleder Philip R. Coker
var var den som besøkte flest
samarbeidsorganisasjoner i sommer

2 Nour Nasser fra Solidaritets
ungdomsstyret deltok på sommerleiren til Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom.

3 Politisk nestleder Philip R. Coker,
leder Ingrid Aspelund og rådgiver
for Solidaritetsungdom Ida Spjelkavik sammen med AUF- leder Mani
Hussaini og andre AUF-medlemmer
på Utøya.

4 På sommerturnéen møtte
Solidaritetsungdom politikere og
journalister. Her sammen bystyre
medlem i Oslo for AP, Munir Jaber.

3

4
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TEMA FRIVILLIG BEREDSKAP

TEMA

Frivillig
beredskap

Foto: Tor Inge Jøssang
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TEMA FRIVILLIG BEREDSKAP

– Folk går i de samme klærne til Preikestolen som
de har på seg når de besøker Vigelandsparken,
sier Arne Alsvik fra Norsk Folkehjelp. Han
mener reiselivsnæringa må ta større ansvar for
tryggheten når de selger fjellturer.

– Vi så at det var mange
som var redde
Preikestolen i Lysefjorden er populært turistmål, og stien opp er ikke mer krevende enn at
de fleste i normal form klarer turen fint. Men
når uværet slår inn, kan det gå fryktelig galt.
tekst

Hilde Sofie Pettersen
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foto

Tor Inge Jøssang

8. august 2016: Kalenderen viser fortsatt sommer; gradestokken viser sein
høst. På fergeleiet på Tau er det smått kaotisk idet ferga ankommer og folk skal i
land. De må leite litt for å finne bussene
som er merka med «Preikestolen».
Bussene fylles raskt opp av turister
med billetter kjøpt for flere uker siden.
De har reist fra Kina, Japan og USA, og
nå er de snart framme. Det ikoniske fjellplatået, så eksotisk at det er aktuelt som
innspillingssted for en Star Wars-film, er
endelig innen rekkevidde.
BEK YMRA FOR VÆRET
For Arne Alsvik er Preikestolen nærmest
hverdagslig. Beredskapslederen i Norsk
Folkehjelp Strand og Forsand kjenner
stiens krumninger som sin egen bukselomme. Men akkurat denne dagen er han
bekymra. Været er allerede dårlig, og det
er meldt verre.
Etter avtale med Stiftelsen Preikestolen, som har til oppgave å tilrettelegge
for turisme i området, sender han ut en
forespørsel til vel 50 av de rundt 100 frivillige i den operative redningstjenesten
i lokallaget. Hvem blir med på patrulje-

Foto: Hilde Sofie Pettersen
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↖ Det gjør oss ingenting at vi har mange redningsaksjo
ner, men vi trenger bedre utstyr for å være beredt, sier be
redskapsleder Arne Alsvik.
↑ Store vannmasser minner om at det gjelder å ha respekt
for naturkreftene. Her er Stian Nag på vei opp stien igjen
etter å ha båret en pasient ned.
← Preikestolen (604 moh.) besøkes årlig av rundt 300 000
turister. Det gjør sommeren travel for Norsk Folkehjelp
Strand og Forsand, som også sogner til Kjærag.
Fra venstre: Ole Tom Guse, Magne Jakob Bjørheim,
Arne Alsvik og Stian Nag.

ring? Det er mandag, og folk må skaffe
seg fri fra jobb. Avtaler med familie og
venner på endres. Men som vanlig er det
mange som melder seg, og en av dem er
Stian Nag. Han og Alsvik tar første skiftet
selv.
Det er ikke første gang de legger ut
på patrulje. Vanligvis pakker de en lett
sekk med førstehjelpsutstyr, litt vann og
enkelt utstyr. De har kommet over beinbrudd, men som regel er det bare mindre
skader. Kanskje et gnagsår, eller noen
som har gått på for mye og ikke har med
seg drikke selv. Men denne dagen tar Alsvik og Nag de store ryggsekkene. Ulltøy,
varmefolie og generelt godt med utstyr.
De er godt beredt. Men det som skal møte
dem på stien opp til Preikestolen denne
dagen, det er de likevel ikke forberedt på.
STIEN BLIR TIL EI ELV
– Det var dårlig vær da vi begynte på stien og beveget oss inn i terrenget. Tett
regn og mye vind. Vi møtte mange som
var på vei ut av området, blant andre
mange barn, små barn, som grein og tydelig var kalde. Styggere vær var på vei
inn, og jo lenger inn vi kom i området, jo

kaldere var turistene vi møtte. Været ble
verre, og vi så at det var mange som var
redde, sier Alsvik.
Patruljen stoppet flere av barna og
fikk på dem ulltøy. Tilstanden til dem de
traff nederst på stien fortalte dem at det
trolig ville bli verre lenger opp.
– Vi bestemte oss for at vi måtte ta oss
hurtig inn og få oversikt over situasjonen, sier Alsvik.
De skal ikke komme mer enn halvveis
til toppen før de får sin første pasient.
– Det regna kolossalt mye, og stien
begynte å flomme over. Det var vann
overalt. Da vi kom til et sted som vi kaller
Ura, en ganske kraftig stigning i ei steinur, var det fossefall i stien. Unger kom seg
ikke over uten hjelp. Før vi begynte på
stigningen møtte vi en liten gutt som var
veldig nedkjølt. Det var mora og en tilfeldig turgåer som kom med ham, forteller
Alsvik. De begynte kuldereduserende tiltak. Av med de våte klærne. På med ull.
– Mens vi holdt på med pasienten
kom det noen bærende med ei jente som
heller ikke var kontaktbar og som også
var veldig nedkjølt. Da forsto vi at vi at vi
sto i ei mulig krise.

IKKE ALLE SKJØNNER ALVORET
Samtidig som Nag og Alsvik behandler
de to pasientene, slår de alarm til AMK
og egne mannskaper. De regner med å
få flere pasienter. Dette må koordineres
med ambulanser og politi. De ber om at
stien må bli stengt slik at de som er på vei
ned får fritt leie. Politiet mangler hjemmel til å stenge stien etter føre-var-prinsippet, men det siste man trenger nå er at
enda flere legger ut på tur. Gråværet har
nå gått over i ekstremvær.
– Det kommer stadig flere folk både
oppover og nedover stien. Mange gråter,
noen er irriterte fordi de ikke får komme
fram på stien – de forstår ikke alvoret, at
her er det folk som trenger hjelp. Det er
folk som setter seg ned i vannmengdene
fordi de er så trøtte. Og de kan ikke sitte
der, for da går det ikke lang tid før de…,
ja, det er farlig, sier Alsvik.
VANSKELIGE PRIORITERINGER
Patruljen har nå gått over til å være en
redningsaksjon. De får et dilemma: Hva
skal de prioritere? Det er mange som
trenger hjelp, de vet det vil ta tid før flere
redningsmannskaper kommer til, og det
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er ingen tid å miste.
– Vi vurderer den ene pasienten, en gutt
på rundt åtte år, slik at vi må få ham raskt ut
av fjellet. Samtidig må vi komme oss opp og
få oversikt på toppen, sier Alsvik.
Nag tar gutten på ryggen og startet på
veien nedover, mens Alsvik legger i vei
oppover.
– På veien ned treffer jeg en gutt som
jeg vurderer til å være i en enda mer kritisk forfatning. Han er rundt fire år gammel, ganske tynn og spinkel. Han klarer
ikke stå på beina og er døsig. Faren hans
er også veldig utmatta og ser ikke ut til å
forstå alvoret i situasjonen, forteller Nag.
Åtteåringen har fjellduk på. Han har
fått litt varme i seg nå og kan vente. Nag
må sette ham fra seg og ta fireåringen
på ryggen i stedet. Og så må han springe
ut av fjellet. Han kjenner at fireåringen
sovner av utmattelse på ryggen hans. Ved
bunnen av stien får han levert pasienten
til kollegaer i Folkehjelpa som tar over
behandlinga. Så bærer det opp igjen.
– DET BLE NESTEN LITT MILITÆRT

I alt bærer Nag tre utmatta og nedkjølte
barn ned Preikestolen-stien denne mandagen.

26 Appell Nr. 3/2016

– Utmattelsen var til å ta og føle på.
De hadde ikke mer krefter igjen i kroppen. Dette er barn som ikke har erfaring
fra fjellet. De hadde på seg tynne fine
bukser og tøysko, sier Nag.
I tillegg er det veldig mange personer
som hjelpes ut av andre turister og turgåere. Folkehjelperne instruerer folk til
ikke å gå ifra hverandre, ikke forlate dem
som setter seg ned, til å hjelpe hverandre.
Samtidig går det folk forbi som tydelig
ikke vil klare turen. Men mannskapene
har ingen hjemmel til å tvinge folk til å
snu.
– Jeg treffer en amerikaner som er på
vei oppover med en gråtende og shortskledt liten unge i bæresele. Pappahjertet
slår inn. Jeg må bare stoppe dem, selv om
jeg ikke har lov, sier Nag.
Alsvik, som nå er på toppen av Preikestolen, opplever også at han måtte
snakke strengt til folk for å få fram med
alvoret. Det er avgjørende at folk starter
på turen ned før de rekker å bli for kalde.
– Det ble nesten litt militært, men i
løpet av vel en time gikk situasjonen fra å
være veldig dramatisk og uoversiktlig til
å bli mer kontrollerbar, sier han.

Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær,
lyder ordtaket. Disse to damene var langt
fra de som var dårligst kledd for været denne
uværsdagen.
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– Det skal ikke være nødvendig
å selge vafler for å redde liv

Norsk Folkehjelp Strand og Forsand har på det meste hatt
tre redningsaksjoner i døgnet i sommer. Det sliter på ut
styret. Fortsatt må de selge vafler for å få råd til nytt.

– det er livsfarlig at vi bruker opp
mannskapene våre på å skrive søknader,
selge lodd, eller stå på dugnadsvakt for å
passe på fulle folk i helgene for å skaffe
midler. Det vil slå tilbake på kvaliteten på
den beredskapen vi er i stand til å levere.
Skal vi levere god beredskap, må vi kunne få konsentrere oss om den. Det må det
være lov å si, mener Arne Alsvik, beredskapsleder i Norsk Folkehjelp Strand og
Forsand.
Med både Preikestolen og Kjærag i
nærområdet har laget et stort trykk på
redningsaksjoner gjennom hele sommeren.
– Vi kan ikke ringe en som har vært
på aksjon tre ganger det siste døgnet og
be ham stille på dugnad for å telle varer
på Rema, sier Alsvik.
DET VIKTIGSTE ER Å REDDE LIV
Han får full støtte fra Jon Halvorsen, enhetsleder for Førstehjelp og redningstjeneste i Norsk Folkehjelp.
– Som redningsmannskap vet du aldri
når alarmen går. Du må gjøre avtale med
arbeidsgiveren din så du får gå fra jobben

på dagtid, og bli enig med samboeren
din så det er greit at telefonen ligger på
nattbordet og ringer. Det er en familieinvestering og en veldig stor forpliktelse.
Det er da er det er så viktig at totalbelastninga for våre mannskaper ikke blir
for stor. Det skal ikke være nødvendig å
selge vafler for å redde liv. Vi må skjerme
de operative ressursene, sier han.
Halvorsen etterlyser blant annet avgiftsfritak på materiell, som de har på Island, slik at den frivillige redningstjenest
en skal slippe å betale moms på kjøretøy
og nødvendig utstyr.
– En tilsvarende ordning i Norge ville
gitt økt sikkerhet, økt operativ evne, en
ressurs med ordentlig utstyr som lokker
folk til frivilligheten. Det er snakk om få
kjøretøy i året, men for oss som må samle
inn pengene på dugnad, er det store penger, sier Halvorsen.
– VI K AN IKKE KJØRE R
 UNDT I
RUSSEBILER

For Norsk Folkehjelp Strand og Forsand er det særlig en ny redningsbåt som
nå må prioriteres. Kommunen har lovet

Stian Nag, fra Norsk Folkehjelp Strand og
Forsand, bar tre utmattede og nedkjølte barn
ned fra Preikestolen under en redningsaksjon
i august da mange turister ble fanget på
fjellet av dårlig vær.

sponsing, men de må selv klare å samle
inn 800 000 kroner. I tillegg må de skaffe
penger til generell opprusting av utstyret.
– Det et paradoks at vi i planen for
finansiering av ny båt må legge inn avgift til staten, som i dette tilfellet skal ha
400 000 kroner. Vi må altså betale penger til staten for å få tak i det utstyret
vi trenger for å stille med beredskap og
redde liv, sier Alsvik oppgitt.
De frivillige redningsorganisasjonene
får omtrent 20 millioner kroner årlig i
offentlig tilskudd. Det innebærer rundt
2000 kroner per frivillig mannskap. I
2014 samlet frivillige hjelpeorganisasjoner seg bak et felles krav om å øke den
årlige statsstøtten fra 19 til 65 millioner
kroner. Dette er foreløpig ikke innfridd.
– Vi gjør det vi kan, og klarer å stille
mannskap når noe skjer. Men aksjonene
sliter på utstyret. Vi kan ikke kjøre rundt
i russebiler og rustholker. Skal vi utføre
beredskap, må vi gjøre det skikkelig. Vi
må ha biler og båter vi veit starter, og utstyr vi kan stole på. Vi har slitt ut båten
og bilene, og det har vi gjort for samfunnet, sier Arne Alsvik.
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Redningstjeneste 2.0
tekst og foto

Ida Kroksæter

Kart og kompass er byttet
ut med nettbrett. Den fri
villige redningstjenesten er
midt i en liten revolusjon.

Mathias Bjørkholen (NF Rena), Terje Eidham
mer (NF Hamar), Anne Mette Sveen (NF Rena)
og Kristoffer Kleven (NF Rena) får også øvd seg
på å bruke nye verktøy under en øvelse i Elve
rum i mai.

kartet og kompasset er fortsatt med i
beredskapssekken, men mest som en reserveløsning. I dag organiseres mange leteaksjoner gjennom nettbrett.
– Til syvende og sist handler alt om å
finne den savnede så fort som mulig. Ofte
ser vi at det står om minutter eller timer,
og da gir teknologien oss muligheter vi
ikke hadde før, sier Erlend Aarsæther,
fagutvikler i Norsk Folkehjelp.
Til og med GPS-en er i ferd med å bli
avleggs. Med nettbrettene går organiseringen av en aksjon i et helt annet tempo
enn tidligere: Søksområder lages og deles fortløpende med letemannskapene.
Alle som er ute og leter kan følge hverandre på kartet kontinuerlig, og lederen for
aksjonen kan følge det hele «live».
– Før kunne det ta timer fra alarmen
gikk til vi var i gang med å lete. Nå har
vi en helt annen effektivitet. All informasjon letemannskapene og den som leder
aksjonen trenger, deles fortløpende, sier
Aarsæther.
ALLTID KLAR TIL UTRYKNING
Utviklingen bunner i at også redningstjenesten merker samfunnets økende krav
til kvalitet og profesjonalitet. Teknologien er bare en del av denne utviklingen.
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– Det dreier seg også om mentalitet.
Mange av våre frivillige har i dag sekken
ferdig pakket, og uniformen ligger klar
til utrykning. Vi har ingen tid å miste når
alarmen går, sier Aarsæther.
De frivillige må fullføre lange kurs
for å lære søksteknikk, førstehjelp og
evakuering før de blir sertifisert som letemannskap. I tillegg er det i dag et mål
at mannskapene jevnlig skal øve sammen
for å være best mulig rustet når det virkelig gjelder.
– Jeg tror økende krav først og fremst
er motiverende for mannskapene våre.
Dette er en hobby som mange synes er
svært meningsfull og givende. Derfor ønsker de å lære mer, og legger ned mye tid
for å stadig bli enda bedre, sier Live Kummen, leder for Norsk Folkehjelp Sanitet.
TRADISJON FOR FRIVILLIGHET
Beredskapen i Norge er bygd på en lang
tradisjon der naboer hjelper hverandre
når ulykken skjer. Denne dugnadsånden
er blitt en sentral del av dagens beredskap, som er delt mellom et profesjonelt
apparat og frivillighet. En redningsaksjon er en kollektiv innsats der alle som
kan, bidrar. Politiet har det overordnede ansvaret for aksjonen og de frivillige,
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Kine Merete Rundgren og Jonas Bjørheim
Gjesdal er ute på øvelse i sommer. Trening er
en viktig del av fremtidens redningstjeneste.

Redd
redningstjenesten
Vi kan ikke diskutere beredskap uten å samtidig
snakke om frivilligheten.
tekst

som ofte kommer fra flere ulike organisasjoner. I tillegg er ofte redningshelikopter også involvert.
– Vi jobber også for å få til øvelser
sammen med de andre involverte, både
frivillige og profesjonelle. Det kan være
krevende å få til, men det er viktig, sier
Aarsæther.
DOBLING I ANTALL AKSJONER
De siste årene har det blitt økt oppmerksomhet rundt beredskapen. Innføring av
nødnett og ny politireform skal sørge for
en sikrere beredskap i landet vårt, i tillegg til flere spesialressurser rundt hovedstaden og nye redningshelikoptre
som snart står klare til innsats.
Samtidig har behovet for frivillige
redningsmannskaper aldri vært større.
En voksende og mer aktiv befolkning har
ført til en dobling i antall aksjoner i løpet
av de siste ti årene, og frivillige rykker ut
nesten daglig. De er og blir en avgjørende
ressurs i lokalsamfunnet.
– Det er de frivillige som er nærmest
og først på plass når noe skjer. De er helt
sentrale i den daglige beredskapen, og
derfor er det viktig at de også er oppdatert på både kunnskap og utstyr, sier Live
Kummen.

Jon Halvorsen, leder for enhet Førstehjelp og redningstjenesten

hele diskusjonen om beredskapen
i vårt langstrakte land er ute i en tung
hengemyr og har satt den norske redningstjenesten i en farlig posisjon,
fjernt fra realiteten i hverdagens mange redningsoppdrag.
Etter Gjørv-kommisjonens rapport
om 22. juli, er vi i ferd med å lage en
beredskap som er tilpasset storbyen,
terror og lignende hendelser. Selv om
alle innerst inne både vet og frykter at
den neste utfordringen blir noe helt
annet.
I diskusjonen om norsk beredskap
har vi nesten glemt de lokale ressursene, de som rykker ut når en elleveåring i pysjamas trenger hjelp. Det er
de som alltid rykker ut, er der først og
som regel er helt alene til oppdraget
er løst.
Hele verden ligger utenfor Oslo, og
der vet vi at det kan være langt mellom
ressursene. Der vet vi at vi må hjelpe
hverandre når det kreves – slik har det
alltid vært for et folk som lever tett på
naturkrefter og utfordrende terreng.
I dag er det frivillige organisasjoner
som forvalter denne dugnadsånden
og som er bindeleddet mellom den offentlige redningstjenesten og det dype
engasjementet i befolkningen for frivillig redningstjeneste.
Vi må ta inn over oss at det koster
å ha en forsvarlig beredskap. Frivillige
ressurser samlet seg for to år siden
bak et krav om 65 millioner kroner
i året i støtte. Det er det som skal til
for å styrke rekruttering, planarbeid,
øvelser og fagkunnskap i sju redningsorganisasjoner med til sammen over
10 000 mannskaper fra hele landet.
Når det er så dårlig vær at helikopteret ikke kan fly, er det våre to
frivillige på en snøskuter som er redningsressursen – og den savnede er

vinneren av en lang skuterevakuering til
nærmeste veibom og møtende lokal ambulanse. Det er dette som er ryggraden i
norsk beredskap, og den må vi ta vare på.
De verdiene de lokale ressursene,
generalistene og frivilligheten representerer, står ikke lenger i fokus. De som
til sammen rykker ut på mange hundre
oppdrag hvert eneste år, uansett vær og
føre, og som samtidig bruker fritiden sin
på å samle inn penger til innholdet i beredskapssekken.
Vi skal fortsatt være frivillige, og 65
millioner er ikke i nærheten av å dekke
de faktiske kostnadene i organisasjonene, men det er penger som blir verd
mange ganger sin egen verdi, rett og slett
fordi vi jobber gjennom frivillighet og
med folk som har et brennende engasjement for beredskap.
Teksten er en forkortet versjon av en kronikk
som har stått på trykk i Aftenposten. Du kan
lese den i sin helhet her https://www.folkehjelp.
no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2016/Kronikk-Reddredningstjenesten, der vi også har lenke til sva
ret fra Justisdepartementet.
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REDNINGSKVINNEN
Elin Skovly er alltid parat til å rykke ut på
redningsaksjoner. Sekken er pakket, og i
fryseren ligger en ferdigsmurt matpakke.
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Gjennom 30 år har Elin Skovly (50) i
Norsk Folkehjelp Hadeland hatt en rekke
ulike verv i organisasjonen. Å stille opp
for medmennesker i nød var en verdi hun
fikk prentet inn hjemmefra.
tekst

Sissel Fantoft

foto

Ellen Johanne Jarli

i 21 år har Elin Skovly sittet i landsstyret
til Norsk Folkehjelp, og på landsmøtet i
fjor ble hun valgt til første nestleder. Elin
vokste opp på Roa på Hadeland, som den
yngste av seks søsken.
– Jeg kommer fra en arbeiderfamilie, med en far som aldri sa nei når folk
spurte ham om hjelp til noe, enten det
var å tine vann eller å grave grøfter. Min
mor var et omsorgsmenneske – hjemme
hos oss var det alltid åpne dører, og folk
kom og gikk hele tida. Vi hadde ikke så
mye å rutte med, men vi hadde alltid det
vi trengte. Av foreldrene mine lærte jeg å
respektere folk for det de er, og det tror
jeg la grunnlaget for mitt frivillige engasjement senere i livet, forteller Elin.
FELLES ENGASJEMENT
Vi møter henne i lokalene til Norsk Folkehjelp Hadeland, hvor hun og ektemannen Guttorm de siste 30 årene har vært
selve kjernen i laget. De to møtte hverandre på en ungdomsklubb da Elin var 16 år
gammel. Halvannet år senere ble datteren Weronicha født.
– Vi giftet oss da hun var tre måneder gammel, to dager etter at jeg fylte 18.
Da kunne jeg skrive under papirene selv,
sier Elin og ler. Noen år senere kom yngstedatteren Gina.
– Det var nok mange som tvilte på at
Guttorm og jeg skulle holde sammen, siden vi var så unge. Norsk Folkehjelp har
spilt en viktig rolle i familien vår. Det at vi
begge har hatt et voldsomt engasjement

i samme organisasjon har gitt oss et fellesskap. Vi har fått utrolig mye igjen for
innsatsen, ikke minst har vi alle år hatt
en kjerne av gode folk rundt oss, sier hun.
LEDERSJEL HELE LIVET
Det var egentlig ganske tilfeldig at Elin
og Guttorm ble med i Norsk Folkehjelp.
– Vi hadde flyttet inn i nytt hus, og
skulle få nytt søppelstativ. Han som leverte det var en bekjent av Guttorm, og
spurte om han ikke ville bli med på et
førstehjelpskurs i regi av det nystartede
Norsk Folkehjelp Gran, som det het den
gangen. Etter kurset var Guttorm helt
hekta, og jeg erklærte at jeg også ville bli
med på neste kurs, forteller Elin.
Resten er historie. Elin ble tidlig sekretær i laget, og har siden vært både øko
nomileder og leder, distriktssekretær,
økonomileder i distriktet og distrikts
leder. I fjor ble hun altså valgt som første
nestleder i landsstyret.
– Jeg ble tidlig fenget av organisasjonskunnskap. Jeg har nok vært en ledersjel hele livet; jeg var alltid den som
organiserte venninnegjengen i ulike aktiviteter i barndommen. Jeg skjønte tidlig
at hvis du vil ha fram det du mener i en
organisasjon, må du gå den riktige veien,
sier hun.
Elin deltok på sitt første landsmøte
i 1995, og fram mot landsmøtet i 1999
begynte hun sammen med flere andre
å arbeide for å gi saniteten sin fortjente
plass i organisasjonen.

– Fram til da hadde saniteten vært et
stebarn som levde på godt engasjement,
men på landsmøtet i 1999 fikk vi vedtatt
et handlingsprogram hvor saniteten virkelig ble tatt på alvor. Det la grunnlaget
for Norsk Folkehjelp Sanitets unike posisjon i dag, sier hun.
FORSKJELLEN MELLOM LIV OG DØD
For Elin er det menneskene i Norsk Folkehjelp, sammen med organisasjonens
verdigrunnlag, som er årsaken til at hun
har vært engasjert så lenge.
– Veien fra et vanlig medlem til dem
som tar beslutningene er ikke så lang. Vi
har et godt samarbeid med fagforening
ene og arbeiderbevegelsen – vi er nesten
som en storfamilie. Vi er en organisasjon
som kan løse de fleste oppgavene fordi vi
har så mange praktikere blant medlemmene våre. Ikke minst innenfor søk og
redning har Norsk Folkehjelp gjort en
kjempejobb for å forbedre søksaktiviteten og systematisere søk, sier Elin.
I fryseren hjemme har hun til enhver
tid en nedfryst matpakke, som hun napper med seg når alarmen går.
– Da slipper jeg alt jeg har i hendene
og drar rett til lokalene våre, hvor sekken
står ferdig pakket. I løpet av få minutter er
jeg klar for å være ute i et døgn, sier hun.
GIR POLITIET OPPL ÆRING
At det norske samfunnet er avhengig
av frivillighet, og i særdeleshet frivillig
redningstjeneste, er mye av drivkraften
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Norsk Folkehjelp Sanitet har en
helt annen posisjon i dag en da
Elin Skovly ble medlem for 30
år siden. Hun har vært en viktig
forkjemper for å heve Sanitetens
status.

til mange av Norsk Folkehjelp Sanitets
medlemmer, tror Elin.
– Vi bor i et stort og grisgrendt land
og kan ikke ha politi og ambulanse på
hvert hjørne. Å kunne være med og bety
forskjellen mellom liv og død for medmennesker, gir en høy tilfredsstillelse –
vi føler at vi gjør en viktig jobb hver gang
vi er ute, sier hun.
Profesjonaliseringen av redningstjenesten gjennom økt kompetanse og bedre utstyr, kombinert med større respekt
og samarbeidsvilje fra politiets side de
siste årene, har resultert i at stadig flere
savnede mennesker blir funnet i live.
– I dag er det vi som gir politiet opplæring i søk og redning. Innføringen av
det nye nødnettet har også gitt oss en
glimrende, felles kommunikasjonsplattform. Nå er tida fra alarmen går og til søket er i gang strippet ned til et minimum,
sier hun.
SPESIELT BÅND MELLOM OVERLEVENDE

Beredskapstjenesten kan havne i tøffe situasjoner, og da er det godt å kunne lene
seg på hverandre.
– Medlemmene i Norsk Folkehjelp
er gode til å ta vare på hverandre og blir
kjent med hverandre på en helt spesiell
måte, sier Elin.
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I 2011 var hun sammen med sju andre fra Norsk Folkehjelp Hadeland på
plass på AUF-leiren på Utøya, slik hun
hadde vært de 20 foregående somrene.
Den grusomme massakren 22. juli tok 69
menneskeliv på øya. Et av dem var Norsk
Folkehjelp Hadelands Hanne Fjalestad.
– For oss som var på Utøya i 2011 har
førstehjelp og beredskap blitt enda viktigere. Det som skjedde vil alltid være en
del av livet vårt, og vi som overlevde har
fått et helt spesielt bånd. Det som er så
flott er at de senere årene er dette båndet
utvidet til å gjelde hele laget – også dem
som ikke var på Utøya den dagen. Det
var vi som lag som ble rammet, og det
har gjort oss enda mer sammensveiset.
Vi har vært gjennom en kriseperiode og
kommet styrket ut av det, sier hun.
Både i fjor og i år var Elin tilbake på
AUF-leiren på Utøya.
– Det har blitt så fint der ute, med flere nye bygninger og fasiliteter. Det er jo
verdens vakreste plass! Nå er det mange
flere aktiviteter og arrangementer der
enn tidligere, så vi drømmer om en litt
mer permanent base hvor vi kan oppbevare utstyr fra gang til gang, sier hun.
VANSKELIG Å SLIPPE TAKET
Til daglig jobber Elin Skovly med forebyggende prosjekter for utsatte ung-

domsjenter i Gran kommune. Hun tilbringer så mye tid hun kan med sine tre
små barnebarn, og er glad i å holde på
med håndarbeid – nylig sydde hun ferdig
bunaden til ektemannen Guttorm.
– Guttorm og jeg har delt veldig mye
gjennom Norsk Folkehjelp i alle disse
årene. Jeg tror ikke jeg kunne ha vært så
aktiv hvis jeg ikke hadde en mann som
var like engasjert. Jentene våre ble tidlig dratt med på kurs og helgesamlinger
– jeg tror begge hadde 30 timer førstehjelpskurs før de fylte ti år. De ble tidlig
selvstendige fordi vi stadig ble kalt ut på
redningsaksjoner, og de har begge vokst
opp til å bli gode omsorgspersoner. Jeg
tror de lærte i ung alder at det er viktig
å stille opp for medmennesker i nød, sier
hun.
I dag er det bare Elin og Guttorm
igjen av medlemmene som var med for
30 år siden.
– Selv om vi sikkert kommer til å være aktive i flere år framover har vi begynt
å jobbe litt med å slippe taket og la yngre
krefter ta over. Men det er ikke alltid like
lett å la være å blande seg inn. Jeg håper
at laget vil leve videre i mange år etter
at jeg har sluttet; jeg ser ikke for meg at
jeg kommer til å trave rundt i Follomarka
klokka halv fire en søndags morgen om ti
år. Men du vet aldri, smiler Elin Skovly.

Foto: Espen Brekke.

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.

n en..
kr i måned
Støtt oss fast – bli FOLKEHJELPER og gi 200
S
Se www.folkehjelper.no eller ring oss på 22 03
S

77 00

TEMA FRIVILLIG BEREDSKAP

Den humanitære krisen i Sør-Sudan er en
av mange kriser Terje Skavdal må være opp
datert på som beredskapskoordinator i Norsk
Folkehjelp. Her besøker han Banak J. Dei Wal,
direktør for krisestaben ved departementet for
humanitære kriser og katastrofer i Sør-Sudan.

– Den lokale responsen
er alltid den viktigste
– Vi er en beredskapsorganisasjon, sier Terje Skavdal, koordinator
for humanitær beredskap i Norsk Folkehjelp. Han påpeker at dette
er et begrep som omfatter hele organisasjonen og ikke bare enkelte
aktiviteter.
tekst

Torunn Aaslund

foto

Werner Anderson og Hilde Sofie Pettersen

terje skavdal har først og fremst ansvaret for å koordinere Norsk Folkehjelps
internasjonale humanitære arbeid ved
kriser, krig og katastrofer, men han mener
bestemt at dette arbeidet ikke kan løsrives fra det beredskapsarbeidet som drives
av organisasjonens frivillige i Norge.
– Vi opplever stadig oftere naturkatastrofer i et omfang vi aldri hadde forutsett. I Asia blir hele lokalsamfunn skylt
bort av kraftige stormer og øysamfunn
fraflyttes på grunn av klimaendringene. Samtidig utfordres vi av kriser som
er gått i glemmeboka, som utbrudd av
pandemier. Og på toppen av dette rives
mange samfunn opp av krig og konflikt.
De største utfordringene kommer når vi
får sammenfall av slike kriser, og da kan
vi ikke basere oss på at myndighetenes
innsats er tilstrekkelig, sier han.

Terje Skavdal
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LOK AL INNSATS REDDER LIV
Vi bor i et land som har lange tradisjoner
for frivillig innsats og forebyggende ar-

TEMA FRIVILLIG BEREDSKAP

beid, derfor har vi også mye å lære bort,
mener Skavdal.
– Men også her i Norge ser vi hvor
sårbare mange er fordi de ikke har lært
å beskytte seg selv. I sommer har dårlig
forberedte turister blitt reddet ned fra
fjellheimen. Og vi har også sett at den
viktigste responsen alltid er den lokale,
sier han.
– Lokal respons sikrer tidlig inngripen som førstehjelp og evakuering. Dette
må organiseres lokalt, og det redder liv.
De profesjonelle kommer etterpå fordi
de trenger tid til å organisere seg. Slik
er det når noen må reddes ned fra Prekestolen og når naboer og familie graver
fram sine nærmeste fra ruinene i de første timene i et jordskjelvrammet nabolag
i Italia.
– I Norge har vi utarbeidet nasjonale risikoscenarier. Selv om jeg aldri har
opplevd å være hundre prosent forberedt på en katastrofe, er det en klar sammenheng mellom beredskap, det å være

forberedt og evnen til å respondere raskt
og fornuftig.
DE VILLIGE HENDENE
Terje Skavdal trekker fram det han kaller
de fire sammenhengene i beredskapen:
– Først har vi «top-down, bottomup». Det betyr at det må foreligge overordnede styringssignaler, men responsen
er alltid best hvis den er lokalt basert.
Nummer to er ledelse. Det må forstås
som både et individuelt og kollektivt ansvar. Nummer tre er planlegging og evnen til å å improvisere når det uforutsette hender. Til slutt vil det viktig at vi får
en sammenheng mellom det vi gjør på
kort og det vi ønsker å oppnå på lang sikt.
I sentrum av dette befinner innovasjonen
i beredskapsarbeidet seg, og her er Norsk
Folkehjelp en viktig aktør, sier han.
– Vi ser igjen og igjen viktigheten av
det arbeid våre frivillige driver. Det være
seg i opplæring i førstehjelp eller lokal
mobilisering for flyktninger og innvan-

dere. De lærer faktisk folk opp i å ta vare
på seg selv og andre. Vi ser i mange katastrofer, som nå sist i Italia, at det er den
lokale befolkningen som fremstår som
førstelinja i responsen. Flere og flere
land ønsker ikke lenger vår respons, men
heller hjelp i å bygge egen beredskap slik
at de bedre kan ta vare på seg selv.
Skavdal framhever at Norsk Folkehjelps styrke som beredskapsorganisasjon er medlemmene. De villige hendene. Men han mener også at det er rom
for forbedringer.
– Vi må bli enda flinkere på samordning, felles øvelser og kommunikasjon.
Og til å til å løfte frivilligheten opp og
fram. Alle anerkjenner de frivillige som
en viktig ressurs, men da bør de også
slippe å bruke timevis på å samle inn
penger til hjertestartere og heller få konsentrere seg om aktiviteter og øvelser,
avslutter Skavdal.
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SKAM-skuesilleren Ulrikke Falch gav rasismen rødt
kort på verdikampen. Sammen med de andre spillerne
svarte de at det trengs mer mangfold i idretten.

Sommerens vakreste
fotballeventyr
I sommer stilte Norsk Folkehjelp for 44. året på rad opp for spillere,
ledere og publikum under Norway Cup. Førstehjelpere fra hele landet
strømmet til Ekebergsletta for å bidra til at alle fikk en god og trygg
fotballuke.
tekst

Frida Ripland Moberg
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foto

Ida Kroksæter

over 100 førstehjelpere deltok i
Norsk Folkehjelps mest omfattende sanitetstjeneste denne sommeren. Mor
og datter Mari Husan og Ragnhild Frydenlund fra Norsk Folkehjelp Nesset var
med for første gang som frivillige under
fotballturneringen.
Det var mor Mari som utfordret datteren på 16 år til å bli med. For Ragnhild var
dette var en gyllen mulighet til å prøve ut
det hun hadde lært på førstehjelpskurs.
– Vi behandler i gjennomsnitt mellom 1200 og 1700 pasienter i løpet av
turneringen, så det er til tider hektisk aktivitet. Jeg ønsket å bli med fordi jeg fikk
en mulighet til å sette det jeg har lært ut
i praksis. Det er først da du blir god og
trygg på førstehjelp, sier hun.
Mari og familien har vært flere ganger på Norway Cup, men aldri som førstehjelpere.
– Noe av det hyggeligste var at fotballagene oppsøkte oss for å takke for hjelpen. Folk er så fornøyd med innsatsen til
Norsk Folkehjelp. Noen ville til og med ta
bilder for å vise dem til de andre på laget.
Det er kjekt å få gode tilbakemeldinger

AKTUELT
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2

3

4

selv om utgangspunktet ikke er så hyggelig, sier Mari.
– FØRSTEHJELP ER NOE ALLE
BURDE KUNNE

Norsk Folkehjelp har vært fast leverandør av førstehjelpsberedskap på Norway
Cup siden oppstarten i 1972. Hvert år
har organisasjonen stilt med mannskaper for å sikre at små og store skader blir
tatt hånd om på en riktig måte. Mari og
Ragnhild mener det er viktig at flere lærer mer om førstehjelp.
– I Norsk Folkehjelp får du ikke bare
masse erfaring, men muligheten til å øke
kunnskapen din om et viktig tema. Alle
burde kunne grunnleggende førstehjelp i
tilfelle en nødsituasjon skulle oppstå. Du
må ikke kunne så mye, men du må kunne
det du gjør. Jeg anbefaler alle å delta på
førstehjelpskurs, avslutter Ragnhild.
VIKTIG Å VÆRE TIL STEDE
FOR ANDRE

Det er mange medlemmer i Norsk Folkehjelp som har som tradisjon å delta i førstehjelpstjenesten på Norway Cup hver

sommer. Torstein Johan Forås fra Norsk
Folkehjelp Stjørdal er frivillig for sjette året på rad. Denne sommeren har han
arbeidet som leder ved postene. Selv om
det har blitt lange dager, kan han fortelle
om hvor kjekt de har hatt det.
– Det er veldig gøy å få mye ansvar.
Gjennom kursene i Norsk Folkehjelp har
jeg lært mye om ledelse. For meg er det
viktig å være til stede for andre. Når andre er i en vanskelig situasjon, er det fint
å kunne hjelpe, sier han.

1 Førstehjelper hjelper skadd spiller.
2 Desiree Penzo er frivillig førstehjelper for
første gang på Norway Cup.
3 Feltsykehussjef Siw Lilly Osmundsen og leder
i Sentralt sanitetsutvalg Live Kummen.
4 Ragnhild Frydenlund hjelper skadde
fotballspillere.

– DEN RETTE ORGANISASJONEN
FOR MEG

Selv om mange av førstehjelperne på
Ekebergsletta har tidligere erfaring fra
lokalt arbeid, for eksempel fra festivaler eller søk og redning, er det ofte en
spesiell opplevelse å være med på noe
så stort som Norway Cup. Desiree Penzo fra Norsk Folkehjelp Kragerø er med
for første gang, og har jobbet på førstehjelpspostene.
– Det er veldig gøy å få et så stort ansvar. For meg er det viktig å kunne hjelpe
dem som trenger det. Jeg har deltatt på

kurs og fått opplæring i Norsk Folkehjelp. Nå fikk jeg prøve det i praksis, sier
Desiree.
Hun trives godt med å delta som frivillig i Norsk Folkehjelp på fritida. Dette
er den rette organisasjonen for henne,
mener hun.
– Norsk Folkehjelp har en stemme og
en mening. Jeg er med i en fin og inkluderende organisasjon som jeg anbefaler
flere å bli aktiv i, avslutter Desiree.
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Blikk på
verden

FREDSAVTALE I COLOMBIA .............
– Det er svært gledelig at partene i Colombia nå er enig om en fredsavtale. Det
gir håp om en slutt på mange tiår med
væpnet konflikt som har rammet sivilbefolkningen hardt. Fredsavtalen er også
avgjørende for arbeidet med forsoning,
opprydning etter krigen og en bedre
fordeling av makt og ressurser, sier Per
Nergaard, fungerende generalsekretær i
Norsk Folkehjelp.
Norsk Folkehjelp har jobbet i Colombia siden 2004 med å styrke organisasjoner som representerer bønder, urfolk og
afrobefolkning. I forbindelse med fredsforhandlingene har Norsk Folkehjelp
utviklet et unikt pilotprosjekt for minerydding, hvor de to tidligere stridende
partene rydder miner sammen i to av
områdene som er hardest rammet.

K VINNER K AN
Kvinner som har deltatt på Kvinner Kankurs i regi av Norsk Folkehjelp ble før
sommeren innkalt til møte med partisekretær Kjersti Stenseng og stortings
representant Jette Christensen fra Arbei
derpartiet for å dele sine erfaringer. Og
de ble hørt. På ap.no oppsummerer Jette
Christensen møtet på følgende måte:
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– De kommer fra ulike land, men har
flere ting til felles. De vil arbeide, de vil
lære seg bedre norsk og de vil delta. Da
er det vår oppgave som politikere å legge
til rette for det. Når innvandrere mangler
arbeid eller språk, skorter det sjelden på
deres motivasjon, men på vår evne til å
gi dem det.
Mange av kvinnene har gått fra praksisplass til praksisplass, og langt på vei
blitt utnyttet som gratis arbeidskraft. Noen få har oppnådd å bli ringevikar etter
årevis med innsats. Da krever det enorm
styrke og motivasjon å faktisk oppsøke
frivillige kurs som Kvinner Kan.
– Det er en fin opplevelse å møte politikere og sette ord på mine behov i hverdagen, sa en av minoritetskvinnene etter
møtet som ønsket å være anonym.

FEM ÅR SIDEN TERROREN .............
Da terroristen angrep på Utøya hadde
Norsk Folkehjelp åtte førstehjelpere i
beredskap på øya. Bare sju av dem kom
hjem i live.
En av de åtte fra Norsk Folkehjelp
som var på Utøya for å trygge AUF-ungdommen, ble drept. Den rause og engasjerte førstehjelperen Hanne Fjalestad
ble bare 43 år. Ni av de andre som omkom
på Utøya var medlemmer av Norsk Folkehjelp. Det samme var en av de drepte i
regjeringskvartalet.
– Fem år er ikke så lenge for den som
bærer på sorg og vonde minner. Vi føler
med alle som mistet sine kjære. Det at en
av våre ble drept i tjeneste har vært særlig tungt for mange av oss i Folkehjelpa.
Vi sender en ekstra varm tanke til Hannes familie og datteren Anna som også
var førstehjelper på Utøya den dagen. Vi

BLIKK PÅ VERDEN

er glad for at hun fortsatt er aktiv i Norsk
Folkehjelp, sier styreleder Finn Erik
Thoresen.
Da bomben gikk av i regjeringskvartalet, ble Norsk Folkehjelp raskt kontaktet for å bistå med redningsarbeid. Tre
ambulanser ble bemannet med frivillige
som bisto helsevesenet til sent fredag
kveld. Etter angrepet på Utøya bisto 15
mannskaper blant annet med å registrere
dem som kom fra Utøya, evakuere, vurdere skadeomfang og transportere skadde til sykehus.

NORSK FOLKEHJELPS KONTOR I ...
MOGADISHU RAMMET AV BILBOMBE
En Norsk Folkehjelp-ansatt ble sendt til
sykehus etter at to kraftige bilbomber
gikk av i nærheten av flyplassen i Mogadishu 26. juli.
En av de to eksplosjonene i Somalias
hovedstad skjedde utenfor hovedkvarteret til FNs mineryddere, hvor Norsk
Folkehjelps mineryddingsprogram også
holder til. Kontoret fikk store skader, og
to av Norsk Folkehjelps lokalt ansatte ble
skadd i angrepet. En av dem ble sendt til
sykehus; den andre ble lettere skadd.
Mineryddingskontoret i Mogadishu
har totalt 37 ansatte, blant dem en norsk
landdirektør.

GODHETSTYRANN ER EN
HEDERSBETEGNELSE
Norsk Folkehjelp mener at ordet god
hetstyrann er en hedersbetegnelse og
har derfor foreslått en ny definisjon av
ordet for Språkrådet.
Over hele Europa bærer den politiske retorikken rundt flyktninger preg
av at myndighetene ønsker å signalisere
en mer restriktiv linje. Da antallet flyktninger til Norge begynte å øke, hardnet
straks ordbruken og det offentlige ordskiftet til.
– Særlig når dagens flyktningsituasjon diskuteres, har betegnelsen godhetstyrann nærmest blitt brukt til å gjøre
narr av mennesker som ikke inntar en
innvandringskritisk posisjon, men som
bruker tiden sin på å jobbe frivillig i asylmottak, kommuner og organisasjoner.
Ordet «godhetstyrann» har fått en svært
negativ klang, og assosieres med å være
naiv, bløthjertet, godtroende og lettlurt,
sier leder av solidaritetsungdommen,
Ingrid Aspelund.
Norsk Folkehjelps forslag til ny definisjon av ordet godhetstyrann: godhets
tyrann /1gu:hetsty ran/ substantiv m
(godhetstyrannen – godhetstyranner –
godhetstyrannene) en som gir av sin tid
og sitt engasjement for å hjelpe andre;
en som tror på solidaritet og ikke veldedighet; en som sier «velkommen hit»; en
som tar standpunkt og ikke tror nøytralitet er en løsning; en som tar til orde mot
fremmedfrykt og rasisme; en som ønsker
en human asyl- og flyktningpolitikk; en
som tror på et mangfoldig og inkluderende samfunn for alle.
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nnn.no
Forbundet for deg
som arbeider i mat- og
drikkevareindustrien

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Postboks 8719 Youngstorget, 0028 Oslo
Lilletorget 1, 0184 Oslo
Telefon: +47 23 10 29 60
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Et godt arbeidsmiljø
og topp sikkerhet
– to sider av samme sak

Offshore boring
Norsk Lokomotivmannsforbund
Cruise
Fornybar ener
Fred. Olsen & Co.
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Norsk Folkehjelp takker for støtten fra lokale klubber og foreninger
Avd. 3
Møre og Romsdal

Avd. 57 Nord Rogaland

Avd. 5

Avd. 23 Raufoss Jern og Metallarb. Forening

Marinestasjonen

Avd. 10

Avd. 25 Stavanger

Norsk Medisinaldepot

Avd. 26 Østfold Fagforening

Oslo Grafiske Fagforening

Sentralforvaltningen

Avd. 53 Nordre Nordland og Sør-Troms

Avd. 1 Oslo-Akershus Tlf.: 23 06 18 90

Mattilsynet

Avd. 43 Øvre Buskerud Fagforening

Avd. 108 Innherred Fagforening

Avd. 650

Avd. 19 Sogn & Fjordane Fagforening

Avd. 185 Flyarbeidernes Forening

Avd. 29 Søre Sunnmøre

Avd. 74 Nord-Hålogaland

Avd. 95 Sør-Varanger

Avd. 107 Sunnhordland

Avd. 731 Skedsmo

Frogn

Avd. 422 Kvam og Fusa

Avd. 91 Bodø

Avd. 15 Innlandet
Avd.
Plass75
til Halden
tekst Fagforening

Trøndelag
Avd. 21 Fredrikstad

Plass747
til tekst
Avd
Unionen Fagforening

Elektroarb.

Norsk Folkehjelp takker sine hovedsamarbeidspartnere
OM NORSK FOLKEHJELP
norsk folkehjelp er fagbevegelsens
humanitære solidaritetsorganisasjon.
Vi jobber med internasjonalt utviklings
arbeid, humanitær minerydding, sanitet
og redningstjeneste, integrering og asyl.
Norsk Folkehjelp har mer enn 13 000
medlemmer i Norge og 2200 ansatte
i over 39 land.

OM APPELL
appell er et fagblad for Norsk
Folkehjelps medlemmer, ansatte,
samarbeidspartnere og støttespillere.
Formålet med Appell er å formidle
Norsk Folkehjelps synspunkter og bidra
til intern og ekstern debatt omkring de
standpunkt organisasjonen tar. Appell
skal ha en fri og kritisk dekning av
Norsk Folkehjelps aktiviteter nasjonalt
og internasjonalt og etterstrebe å gi et
realistisk bilde av resultatene av Norsk
Folkehjelps arbeid og ressursinnsats.

HER FINNER DU OSS
Norsk Folkehjelps regionkontorer nåes
på tlf.: 22 03 77 00
REGION NORD
Postboks 6166,
9291 TROMSØ
regionskontoret.nord@npaid.org
REGION MIDT-NORGE
Folkets Hus, Olav Tryggvasonsgt. 5
Postboks 172 Sentrum,
7401 TRONDHEIM
regionskontoret.midt@npaid.org
REGION VEST
Teatergt. 34, 5010 BERGEN
regionskontoret.vest@npaid.org
REGION ØST OG KURSKONTORET
Besøksadresse: Folkets Hus, Hunndalen
Postadresse: Pb 611, 2809 GJØVIK
regionskontoret.ost@npaid.org
kurs@npaid.org
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RETURADRESSE

Norsk Folkehjelp
Postboks 8844, Youngstorget
0028 OSLO

Rettferdig tilgang til
naturressursar i Sør-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 Sør-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

