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Gratulerer med dagen, kjære venner!   
 
Stopp smitten – ikke demokratiet!  
 
 
Gratulerer med dagen! 
 
Denne våren har ikke blitt slik noen av oss planla. Pandemien har utfordret oss på mange 
måter.  
Her i Norge har de fleste deltatt i en nasjonal dugnad for at hjulene fortsatt skal gå rundt, 
samtidig som vi hindrer at smitten skal spre seg. Dette er solidaritet i praksis.  
Første mai er dagen for å minne om at solidariteten ikke må stanse ved landegrensen. 
Gjennom lokale partnere i mange land bistår Norsk Folkehjelp nå i arbeidet med smittevern 
og informasjonstiltak mot korona. De trenger vår støtte nå!  
Vi kan heller ikke la pandemien stanse den globale kampen mot urett og demokrati.  
 
 
Norge er et stort land med en liten befolkning. De fleste, men langt fra alle, bor slik at vi kan 
holde avstand til andre. Vi har rent vann i overflod og råd til såpe. Vi har et politisk system og 
et helsevesen med både kraft og evne til å møte koronatrusselen. Framfor alt har vi våre 
oljemilliarder på bok gjennom Oljefondet. 
 
Norge har en sterk fagbevegelse. Våre klubber, foreninger og forbund kjemper sammen for 
gode tiltak for alle som rammes av permittering, oppsigelse eller konkurs. Men dette er langt 
fra hverdagen for et stort flertall av verdens folk. Sykdom rammer ulikt. Det samme gjør også 
tiltakene mot korona. Pandemien rammer utsatte og sårbare grupper hardest. Verdens fattige 
bor trangt, mangler mat, rent vann og de mest grunnleggende helsetjenester.  
 
Når økonomien lukkes og grenser stenges, så rammes de fattigste. Når gateselgerne ikke får 
stå på gata og bedrifter stenger, så mister folk den lille inntekten de hadde.  
Og når migranter ikke lenger får sendt penger til familien i hjemlandet, så mister mange sitt 
viktigste økonomiske bidra.  
 
Derfor har Norsk Folkehjelp måtte endre mye av sitt arbeid, slik at vi sammen med partnere 
møter flere av de nye behovene som folk har.  
 
 Og folk organiserer seg, også mot koronapandemien. Norsk Folkehjelp har lokale 
samarbeidspartnere i mange land. I Sør-Afrika er en av Folkehjelpas partnere en organisasjon 
for slumboere. De har påpekt at myndighetenes råd mot smitte ikke lar seg gjennomføre for 
folk som bor trangt som sild i tønne. Regjeringen har gitt etter for presset, og gitt slumboerne 
tilgang på det livgivende vannet. En annen partner er Unionen for landbruksarbeidere. De 
krever tiltak for å beskytte arbeiderne, sikre et minimum av helsetjenester og gi riktig 
informasjon i smittebekjempelsen.    
 
I land der ytringsfriheten og organisasjonsretten allerede var under press, prøver nå 
myndighetene å utnytte situasjonen til ytterligere undertrykking av de mest sårbare. I 
Palestina har Norsk Folkehjelps lokale partnerne etablert et eget team for å overvåke om 
Israel vil annektere enda mer palestinsk jord under pandemien.    
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Her i rike Norge må vi stå sammen med folk som får sine grunnleggende rettigheter truet! 
Langsiktig bistand til gode grasrotorganisasjoner vil være viktig i overskuelig framtid. Vi må 
beskytte folks demokratiske rett til organisering og frie ytringer.  
 
I Norge bidrar Norsk Folkehjelps lokallag på mange og ulike vis i den nasjonale dugnaden 
mot korona. Lagene kjører mat og andre varer hjem til folk som ikke kan gå ut. De driver 
digital leksehjelp. De bidrar med informasjon til særlig utsatte grupper i befolkningen. 

Tema for årets 1. mai-kampanje er Folk forandrer verden. Stopp smitten – ikke demokratiet! 
Norsk Folkehjelps lokale partnere nyter stor respekt i sine respektive hjemland. De står for 
åpenhet og ansvarlighet. De formidler pålitelig informasjon, både lokalt og nasjonalt. Dette 
gir både styrke og legitimitet til deres arbeid mot smittespredning og for å ivareta 
grunnleggende rettigheter for folk på grasrota. Arbeidet trenger vår støtte – i dag og mange 
dager. Solidaritet går aldri ut på dato!  
 
Folk forandrer verden. Stopp smitten – ikke demokratiet!  
 
Gratulerer med dagen!            
  
  
  
  
 


