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Vi ønsker å rette en stor takk til Forbun-
det for ledelse og teknikk (FLT) for det 
gode samarbeidet i 2020. I flere år har 
forbundet bidratt til en mer solidarisk og 
rett ferdig verden gjennom vårt Norad- 
støttede utviklingsarbeid i Sør-Afrika og 
utdanning av minehunden Thelma.

I Sør-Afrika er vårt samarbeid særlig 
konsentrert om rettighetene til dem som 
er berørt av gruveindustrien og slum-
beboere som har organisert seg i kam-
pen for bedre levekår og et verdig sted 
å bo. Sør-Afrika var allerede før korona-
pandemien i verdenstoppen på ulikhet, og 
landet har de største inntektsforskjellene 
i verden. 25 år etter at apartheid regimet 
måtte gi fra seg makta, øker stadig gapet 
mellom fattige og rike. Pandemien som 
satte verden på hodet i 2020 førte til en 
ytterligere økning av økonomisk og sosial 
ulikhet i landet. 

Som alltid er det de mest sårbare som 
rammes hardest. Økonomisk og politisk 
makt er i hendene på en liten elite og folk 
med politiske verv og posisjoner i regje-
ringsapparatet. Dette prøver våre sør-
afrikanske partnere å endre. De kjemper 

for en mer rettferdig fordeling av makt og 
ressurser, og vi står skulder ved skulder 
med dem. 

I tillegg til våre solidaritetsprosjek-
ter i Sør-Afrika støtter dere vår kamp for 
en minefri verden. Hunder har blitt et 
uunnværlig innslag i ryddingen av land-
miner, klasebomber og andre etterlaten-
skaper etter krig. På Norsk Folkehjelp 
treningssenter for minehunder (GTC) i 
Sarajevo i Bosnia-Hercegovina avles og 
trenes  hunder som senere sendes verden 
over for å gjøre en innsats for en minefri 
verden. Minehunden Thelma får sin ut-
dannelse her. Om ikke lenge er også hun 
klar til å rydde for livet. 

Ut over å trene opp minehunder, er 
GTC også sterkt engasjert i utviklingen 
av nye treningsmetoder og andre nyvin-
ninger på feltet. Arbeidet er basert på 
forskning, og konsentrert om å gi  effektive 
resultater. Dette har gitt GTC en posisjon 
som et ledende treningssenter for mine-
hunder, og styrker også Norsk Folkehjelps 
rolle som en hovedaktør innenfor rydding 
av miner og andre eksplosiver.

Å ha en samarbeidspartner som FLT 

betyr mye for oss. Vi deler det samme 
verdigrunnlaget, noe som er viktig for å 
kunne nå de målene vi setter oss og for 
å motivere oss til å gjøre et godt arbeid. 

Tusen takk for støtten og det gode 
samarbeidet! 

I 2020 ble aktivitetene til alle våre part-
nere i Sør-Afrika preget av covid-19- 
pandemien. På grunn av nedstengningen 
var det vanskelig for folk å møtes og  bevege 
seg fritt. Planlagte aktiviteter måtte utset-
tes. Kravet om sosial distanse førte til at 
samarbeidspartnere og sivilsamfunnet 
måtte legge om måten de driver påvirk-
ningsarbeid og folkeopplysning på. 

I 1992 var Norsk Folkehjelp en av de 
aller første utenlandske  organisasjonene 
som etablerte seg med eget kontor i 

 Sør-Afrika, etter invitasjon fra ANC. 
Våre samarbeidspartnere er sosiale 
 bevegelser, sivilsamfunnsorganisasjoner 
og forskningsinstitutter. Mange av dem 
samarbeider tett med fagbevegelsen.

Koronanedstengningen forårsaket 
også en matkrise, og flere av våre  partnere 
har distribuert mat og andre livsnød-
vendigheter til sårbare grupper. FLT har 
støttet workshops for slumbeboere, land-
arbeidere og innbyggere i gruvesamfunn 
for å øke bevisstheten om covid-19. 

FLT har også adoptert mine hunden 
Thelma, og finansiert hennes opplæring 
til et fullbefarent medlem av Norsk Folke-
hjelps mineprogram. Nå er  forberedelsene 
i gang for å overføre  Thelma til mine-
programmet i Zimbabwe.
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TAKK FOR DEN SOLIDARISKE STØTTEN!

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritets organisasjon. Vi jobber med internasjonalt utviklingsarbeid, 
sanitet og redningstjeneste, humanitær mine- og eksplosivrydding og flyktning- og integrerings arbeid. Norsk Folkehjelp 
har rundt 13 000 medlemmer i Norge, og 2300 ansatte i 40 land.

NORSK FOLKEHJELP I SØR-AFRIKA  
OG BOSNIA-HERCEGOVINA
Slumbeboerne i Sør-Afrika lever med en konstant trussel om utkastelse fra boligene sine. 
Koronapandemien har gjort det enda verre.

Henriette Killi Westhrin 
generalsekretær, Norsk Folkehjelp
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Flertallet av landarbeiderne er ikke 
 registrert av sine arbeidsgivere i UIF, 
til tross for at loven sier at de skal være 
det.   Women on Farms organiserte en 
kampanje i sosiale medier, og delte ut  
10 000 informasjonsbrosjyrer. De samlet 
informasjon om gårder som brøt regel-
verket, og sørget for at sjefsinspektøren 
i provinsen gjennom et digitalt møte ble 
oppmerksom på den manglende overhol-
delsen av helse- og sikkerhetsbestem-
melsene under koronaen.

Stilt overfor en mulig rettssak valgte 
Arbeidsdepartementet å inngå et forlik 
og endret bestemmelsene for Arbeids-
løshetsfondet. Nå er alle landarbeidere 
 kvalifisert til å søke om UIF-midler, selv 
om arbeidsgiveren deres ikke har over-
holdt reglene som regulerer fondet. 

SLUMBEBOERE KASTES UT
Alle er ikke like heldige som landarbei-
derne. S’bo Zikode leder organisasjonen 
for slumboere og landløse i Sør-Afrika, 
Abahlali baseMjondolo. Han er bekym-
ret for hvordan koronaepidemien ram-
mer de fattigste. Men enn så lenge er det 
likevel myndighetenes tiltak for å be-
grense smitte som uroer ham mest.

– De hjemløse og folk i slummen fryk-
ter ikke viruset – de frykter sulten, sier 
han, og forteller at med portforbudet og 
stengningen av små lokale butikker og 
markeder har de fattige ikke mulighet til 
å kjøpe mat. De store supermarkedene 
er åpne, men de ligger langt fra slum-
områdene. Offentlig transport er ikke 
tilgjengelig lenger, og de fattige har ikke 
egen bil. Mange mennesker sulter.

Zikode forteller at det er lenge siden 
han har sovet godt – situasjonen tærer 
på ham. Organisasjonen han leder har  
75 000 medlemmer, alle bosatt i det 
myndighetene kaller ulovlige bosettin-
ger,  eller på gata. Abahlali  baseMjondolo 
 jobber til daglig med et av de  store 
 problemene folk i slummen møter 
 kontinuerlig – trusselen om utkastelse. 

LANDARBEIDERE SIKRES KORONASTØTTE
Da det sørafrikanske samfunnet stengte ned i mars 2020, var det ikke mulig for arbeidstakere i midler-
tidige stillinger, som landarbeiderne, å søke om bidrag fra Arbeidsløshetsfondet (UIF). Sammen med 
andre organisasjoner gikk Women on Farms (WoF) til kamp mot denne urettferdigheten – og vant! 

Slumbeboerne har ikke papirer på at de 
eier grunnen huset deres står på, og det 
gjør dem sårbare for utbyggere eller an-
dre som vil ha tomtene til store, kommer-
sielle prosjekter. 

– Man skulle tro at myndighetene 
 ville skåne folk i slummen for utkastelser 
i en så vanskelig tid, men i stedet viser 
det seg at de utnytter situasjonen, sier 
 Zikode. 

Han forteller at medlemmene i orga-
nisasjonen melder om store konfronta-
sjoner der lokalt politi og innleide  private 
sikkerhetsvakter forsøker å presse ut 
slumbeboerne – med våpen i hånd. 

– De bruker portforbudet som unn-
skyldning til å fremme sin sedvanlige 
 politiske agenda, og flere av våre med-
lemmer har blitt angrepet og fengslet. 

UTBREDT KORRUPSJON
I Sør-Afrika er økonomisk og politisk 
makt i hendene på en liten elite og folk 
med politiske verv og posisjoner i regje-
ringsapparatet. Korrupsjonen er utbredt. 
I disse koronatider, med portforbud og et 
hverdagsliv som er satt på vent, strammer 
myndighetene ekstra hardt til. Flere av 

SØR-AFRIKA

Norsk Folkehjelps partnerorganisasjoner 
opplever at folket mister sine stemmer i 
kampen for rettferdighet.

– Til tross for dette opprettholder 
Abahlali baseMjondolo og andre orga-
nisasjoner aktivitetene sine så langt det 
er mulig. Vi ser en rekke protester og 
demonstrasjoner i gatene – blant annet 
knyttet til en rekke  korrupsjonsskandaler 
i offentlige anbudsrunder om innkjøp i 
forbindelse med bekjempelse av pande-
mien, forteller S’bo Zikode.
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SØR-AFRIKA 

Styreform: Republikk 
Hovedstad:  Ingen konstitusjonelt fastsatt 
hovedstad. Pretoria (president/ 
regjering), Cape Town (parlamentet)  
Flateinnhold: 1 219 090 km2  
(Norge: 323 802 km2) 
Folketall: 57 millioner 
Religion: Kristne (86 %), tradisjonelle  
afrikanske religioner (5,4 %), andre 
kristne (8,6 %)  
Språk: 11 offisielle språk, de tre største 
er zulu, xhosa og africaans
BNP pr. innbygger: 12 482 USD 
(Norge 72 000 USD)
Aldersstruktur: Under 24 år: 45 %  
(Norge: 30 %)
Forventet levealder: 65 år (Norge: 82 år) 

S’bo Zikode er leder av den sørafrikanske  
organisasjonen for slumbeboere, Abahlali  
baseMjondolo.



Den belgiske fårehunden Thelma (malinois) er nå ferdig utdan-
net, takket være støtten fra FLT. Thelma har utviklet seg til en 
ypperlig minehund, smidig og full av liv. Hun viser en sterk vilje 
til å jobbe, og er rask og lydhør for kommandoer fra treneren 
sin. Ikke minst er hun en lojal arbeidskamerat. 

Minehundsenteret i Sarajevo huser for tiden 55 hunder i 
ulike aldrer. Senteret eier et veletablert kennel- og opplærings-
anlegg, og sysselsetter 16 personer. Norsk Folkehjelp utdanner 
hunder til mineprogrammene i Zimbabwe, Somalia, Kambod-
sja, Irak og Bosnia-Hercegovina. Minehundene bidrar i stor 
grad til at ryddearbeidet går raskere, slik at tidligere mine-
infiserte landområder kan tas i bruk av lokalbefolkningen.

KLAR TIL AKSJON
Thelma er alltid klar til innsats, og har et aktivitetsnivå som 
passer godt til jobben som minehund. Hun er som skapt for 
handling, og er i stand til å tre i aksjon når det er nødvendig, 
men klarer også å roe seg ned i andre situasjoner. Hun gjen-
nomgår for tiden en utvidet minehundopplæring konsentrert 
om utholdenhet og bakkesøk. Hun har kvalifisert seg for avan-
sert opplæring, som innebærer å søke på større avstander og 
opparbeide økt kapasitet i søkingen. 

Thelma er godt trent i å ignorere lukter og distraksjoner 
som ikke er mål for søkingen. Hun blir belønnet når hun varsler 
treneren sin om en lukt hun er opplært til å kjenne igjen. Da 
sitter hun stille og markerer, og venter på å motta belønningen 
– et kong-leketøy av gummi. Hele treningen er basert på hennes 
 inderlige ønske om å få leken etter en vellykket markering. 

KLAR TIL OVERFØRING
En vanlig arbeidsdag omfatter et intenst søksarbeid, men for å 
opprettholde Thelmas fysiske form, slik at hun har krefter til å 
utføre de daglige aktivitetene, er det også nødvendig med ut-
holdenhetstrening. Blandingen av søk og fysiske treningsøkter 
holder interessen hennes på topp. 

Thelma er nå øremerket for utplassering i Norsk Folkehjelp 
Zimbabwe, og vi gjør nå de siste forberedelsene for overførin-
gen. Etter at hun har fått akklimatisert seg til et nytt klima og 
miljø, får hun en utvalgt hundefører. De vil gå igjennom et pro-
gram med integrert trening for å bli ett lag. Det er viktig at de 
bygger opp et godt forhold og etablerer tillit til hverandre før 

ENGASJER DEG
Du kan støtte samarbeidsprosjektet mellom 
Forbundet for ledelse og teknikk og Norsk Folke-
hjelp ved å starte din egen innsamling. Gå inn på 
minaksjon.folkehjelp.no eller bruk kontonummer 
9001 08 76000. 

FÅ INFORMASJON
For mer informasjon om samarbeidet, kontakt: 
Forbundet for ledelse og teknikk  
v/Nina Henriksen, tlf.: 906 82 226/  
nina.henriksen@flt.no eller Norsk Folkehjelp  
v/Heidi G. Smerud, tlf.: 916 24 293/  
heidis@npaid.org. 

FØLG OSS 
Facebook.com/folkehjelp
twitter.com/norskfolkehjelp
www.folkehjelp.no
Postboks 8844 Youngstorget
0028 OSLO
Tlf.: 22 03 77 00

EN UVURDERLIG HJELP I MINEARBEIDET
Minehunder er en nøkkelfaktor i arbeidet med å rydde miner. Hundenes evne og pålitelighet når det 
gjelder å oppdage miner og rester etter eksplosiver under ulike klimatiske forhold, grunn forhold og 
vegetasjon, har gjort dem til en uerstattelig operasjonell ressurs i Norsk Folkehjelps  verktøykasse.  
En av dem er Thelma.

de tar fatt på den risikable jobben med å rydde miner. Båndet 
og vennskapet som blir etablert mellom disse to, i tillegg til 
opp læring av høy kvalitet, er en garanti for at de vil lykkes som 
team.

EN TRUSSEL MOT FOLK OG NATUR
I årene fra 1996 til 2019 har Norsk Folkehjelp gjennom kart-
legging og rydding frigitt 41,42 km2 land som tidligere var for-
urenset av  miner og andre etterlatenskaper etter krigen. Dette 
tilsvarer nesten 14 prosent av alt ryddet land. 11 468 landminer, 
2434 rester etter klase ammunisjon og 52 695 andre eksplosiver 
er uskadeliggjort. 

Mineforurensningen hindrer utnyttelse av naturressur-
sene, og  dette har negativ virkning på samfunnets sosioøkono-
miske utvikling. 63  prosent av de potensielt farlige områdene 
er skog, 27 prosent er mulige jordbruksområder, og de siste ti 
prosentene har betydning for infrastrukturen. 

Befolkningen i byene har en relativt tryggere økonomisk 
og sosial tilværelse enn folk på landsbygda, som er avhengig av 
jorda for å livnære seg. En analyse av mineulykkene i Bosnia- 
Hercegovina viser at personer som er økonomisk sårbare også 
er mer utsatt, fordi de ofte må bevege seg inn i mineinfiserte 
områder for å opprettholde levebrødet sitt. 

Thelma er nå ferdig utdannet som minehund, og skal overføres til 
mineprogrammet i Zimbabwe.


