
FORUT støtter fattige barn og kvinner i Asia og Afrika.

Ragnhild Sælthun Fjørtoft 
er FORUT-fadder

Registrer deg i dag på forutfadder.no
eller bruk skjemaet i 

denne folderen

Bli FORUT-fadder!Hva er FORUT?

Dette går pengene til

Som FORUT-fadder støtter du ikke bare 

ett, men mange av FORUTs utviklings-

prosjekter for kvinner og barn i de seks 

landene vi jobber. For eksempel bygging 

av den første barnepsykiatriske klinikken 

i Nepal, husbygging for flyktninger på Sri 

Lanka, hjelp for å få unge gravide tilbake 

til skolegang i Sierra Leone, krisemottak 

og krisetelefoner for barn i India og Nepal 

og forebygging av vold mot kvinner, 

HIV/AIDS og rusproblemer i Malawi og 

Zambia.

Fordeling på prosjektland i 2017

Sri	  Lanka	  
Nepal	  
India	  
Sierra	  Leone	  
Malawi	  
Zambia	  
Egne	  prosjekter	  
Globalt	  

42.6 millioner

Fordeling på prosjektland i 2017 Følg gjerne arbeidet vårt i 

sosiale medier og delta med 

emneknagg #forut.

FORUTs mange  
prosjekter finansieres 
med støtte fra NORAD, 
FORUT-faddere, 
personlige gaver, 
næringslivspartnere 
og kampanjer i skoler 
og barnehager. FORUT er medlem av:

FORUT er en norsk bistandsorganisasjon som jobber for bedre levekår og grunnleggende menneske-

rettigheter for fattige og undertrykte i Nepal, Sri Lanka, India, Sierra Leone, Zambia og Malawi.

FORUT har tre programområder: Barnerettigheter, kvinner og likestilling og rus som utviklingshinder. 

Organisasjonen har sitt utgangspunkt i de norske ruspolitiske organisasjonene IOGT, Juvente og Juba.

JA, jeg blir med!
og betaler 250,- pr måned kr. 300,- pr måned kr. 400,- pr månedAlternativt: 

Jeg ønsker å benytte AvtaleGiro.
Beløpet trekkes den 20. hver måned.
Betalingsoppdraget gjelder til jeg gir min 
bank beskjed om at det opphører.

Maksimum beløpsgrense pr. trekkmåned er lik avtalt 
månedsbeløp

AvtaleGiro Beløpsgrense

Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen

Opprett AvtaleGiro med digital signering ved innmelding på forutfadder.no

FORUT oppfordrer alle til å benytte AvtaleGiro - det er det mest kostnadseffektive for oss!

Navn: ______________________________________________________________________________

Adresse: ____________________________________________________________________________

Postnr./sted: ____________________________________________ Tlf.:_________________________

Fødselsnummer (11 siffer): _______________________________  (fylles ut dersom du ønsker skattefradrag)

E-post: _____________________________________________________________________________

Belast mitt kontonummer: 

Sted, dato: _______________________________ Underskrift:_________________________________

FORUTs kontonummer: 7220.05.51681

Kid. nr. (fylles ut av FORUT)

AvtaleGiro er trygt, enkelt, oversiktlig og rimelig.
Ønsker du flere opplysninger om AvtaleGiro 
- kontakt din bankforbindelse.

FORUT, Boks 300, 2803 Gjøvik
e-post: forut@forut.no

www.forut.no

FORUTgaranterer at opplysninger vi registrerer om deg og ditt FORUT-fadderskap, kun 
vil bli benyttet av FORUT til utsendelser i forbindelse med ditt fadderskap. Persondata 
vil ikke bli utlevert til en utenforstående tredjepart, i henhold til personopplysningsloven.

Ververs navn: ________________________________________________

FORUT er medlem av:



FORUT-faddere 
hjelper barn og  
jenter i krise! 

En vanskelig barndom førte til at 

Sharadha måtte bo hos tanta si, og 

der opplevde hun en dag å miste 

bevisstheten, bli bundet og bort-

ført. Hun vet ikke av hvem. Etter 

en periode over noen år i mørke 

og uvisshet, der hun ble solgt 

og fraktet i blinde mellom flere menn,

endte hun hos en mann som misbrukte henne seksuelt og tvang henne til å gifte seg med ham. Hun 

levde der som fange og hadde flere mislykkede rømningsforsøk.

Da Sharadha var 15 år ble hun gravid. Hun fant også ut at mannen hadde en annen kone og fire  

sønner. De flyttet sammen og Sharadha ble hele tiden trakassert av kona til mannen, som mente hun 

ødela familien. Sharadha hadde passert muligheten for abort og ble tvunget til å ta gift for å drepe  

barnet i magen. Men hun måtte likevel gjennomføre en svært smertefull fødsel.

Sharadha kjempet mye med selvmordstanker, men ved en tilfeldighet ble hun kjent med FORUTs  

prosjektpartner i India – APSA. En organisasjon som hjelper barn i krise og hjelper dem til en bedre 

framtid. Nå bor hun på rehabiliteringssenteret Suraksha utenfor Bangalore hvor hun får hjelp og tar 

igjen tapt skolegang. Sharadha drømmer om å bli yoga-instruktør, og selv om hun fortsatt sliter med 

sitt, er hun godt i rute for å nå drømmen.

Sharadhas historie

India

Andreas Trondal

FORUT-faddere hjelper husløse enker på Sri Lanka!

Det var sterkt å møte husløse enker og familier som ble flyktninger i eget land. Krigen mellom 

tamiltigrene og regjeringsstyrkene på Sri Lanka pågikk i nesten 30 år. Selv om krigen tok slutt i 

2009 venter 43.000 fortsatt på å få flytte tilbake til sine opprinnelige hjemsteder. Mange av disse 

er enker og dermed eneforsørgere og de blir ofte utsatt for seksuell trakassering og overgrep. 

For FORUT er det derfor en høyt prioritert oppgave å hjelpe denne gruppen med egne hus og 

ikke minst arbeid og inntekt. Jeg så flere eksempler på at FORUT er i full gang med husbygging i 

Jaffna-området og fikk selv være med på overlevering av et hus.

 

Jeg er så utrolig stolt av å være FORUT-fadder, og jeg vet at pengene jeg bidrar med kommer 

fram til de som virkelig trenger det.

Andreas Trondal

Nytt liv i nye hus

Paul Håvard Østby

Sri Lanka

FORUT-faddere støtter byggingen av Nepals første 
barnepsykiatriske sykehus! 

Dr Arun i Katmandu er en av mine helter i Nepal. Han er landets eneste barnepsykiater. Nå skal 

han bygge landets første barnepsykiatriske klinikk sammen med FORUT og flere andre støtte-

spillere i Norge. 

Bhagawatis liv handler om å skape trygghet og omsorg for jentene på barnehjemmet Balika.  

Der får de også skolegang, etter at de er reddet ut av omsorgssvikt og overgrep i et omfang vi 

knapt kan forestille oss. Bhagawati bor på barnehjemmet, og er bokstavelig talt jentenes varme  

beskytter! Hun er Nepals svar på Marte Svennerud – «ittno’ knussel, je tæk alle fæmti!» 

Jeg har møtt Bhagawati og Arun, og deres engasjement og innsats tar pusten fra meg. De gir meg 

trua på at innsatsen som FORUT-fadder nytter, og at vi sammen kan få til store forbedringer for 

barn i krise. Bli med på dugnaden du også!

Ida Marie Ringerud   

Det ble et 

varmt møte 

mellom Ida og 

Bhagawati

Ida og Arun på tomta der den 
nye klinikken skal bygges.

Noen er engler

Nepal


