
Din støtte det siste året har betydd mye for mange kvinner og barn i FORUTs 

prosjektland. Her er Feba (17) som har fått en ny sjanse i livet gjennom terapi,  

omsorg, sang og dans på Balika Peace Home i Nepal.

Takk for at du bidrar!

Rapportmagasin 2019

Les mer på forut.no



Du har bidratt til at FORUT kan nå sitt 
mål: Folk skal ha reell makt til å endre 
sine liv. 

Dette rapportmagasinet forteller historiene 
om noen av dem som har fått mulighet til 
å endre livene sine og utvikle sitt poten-
sial. Her kan du blant annet lese om bety-
dningen av spare- og lånegrupper i Sierra 
Leone og at byggingen av Nepals første 
barnepsykiatriske klinikk er godt i gang.

Tusen takk for alle bidrag fra våre faste 
givere. Tusen takk til alle barn, unge og 
voksne i barnehager og skoler som hvert 
år gjør en formidabel innsats for å lære 
om globale spørsmål, FORUTs arbeid 
og samle inn penger. Tusen takk til alle 
virksomheter i privat og offentlig sektor 
som økonomisk og faglig bistår oss med 
betydelige ressurser. Tusen takk til våre 
FORUT-ambassadører som åpner dører 
og støtter vårt arbeid. Tusen takk for alle 
gaver fra organisasjoner og enkelt-
personer, og for at dere kjøper deres gaver 
fra våre produsenter. Uten dere kunne vi 
ikke fortalt disse historiene.

Det er en viktig fellesnevner i alle fortel-
lingene. Det er våre samarbeidspartnere 
i Asia og Afrika som får dette til å skje. Vi 
er stolte partnere til organisasjoner som 
CWIN i Nepal og Magga i Malawi. Til sam-
men 17 organisasjoner utgjør «the FORUT 
family», som våre partnere gjerne omtaler 
det som. 

Vår spisskompetanse på fagfelt som 
barnerettigheter, kvinner og likestilling og 
rus som utviklingshinder, har sitt virke på 
tre kontinenter. Vi lærer kontinuerlig av 

hverandre, og det er en viktig del av vår 
jobb å legge til rette for at læring kan skje. 
Fra vår side i Norge bistår vi våre partnere 
med å innføre en nasjonal alkoholpolitikk i 
sine respektive land. Rus som utviklings-
hinder er tett forbundet med arbeidet for 
barns og kvinners rettigheter hos våre 
partnere. I tillegg deltar vi i internasjonale 
nettverk og samarbeider med Verdens 
Helseorganisasjon (WHO) og narkotika-
kommisjonen (CND) i Wien om verdens-
samfunnets alkohol- og narkotikapolitikk.

Som ung student og styremedlem i 
FORUT møtte jeg for snart 30 år siden 
lederen for en av FORUTs eldste part-
nerorganisasjoner, APSA. Han heter 
Lakshapathi og har hele sitt voksne liv 

Verden kan forandres!

FORUT i tall

FORUT har nå over 3000 faddere. I 2018 bidro disse med ca 5,9 
millioner kroner, noe som var 11 % av FORUTs totale inntekter på 
53,8 millioner kroner. Øvrige midler kommer fra Norad, Utenriks-
departementet, bedriftsfaddere og FORUTs innsamlingsaksjoner i 

skoler og barnehager. 84,4 % av pengene gikk til FORUTs hoved-
formål, 12,4 % gikk til kampanjeproduksjon og inntektsbringende 
tiltak og 3,2 % til administrasjon.

Økningen i fadderbidrag i kroner de siste årene. Fordeling av midler pr. land i 2018. 

arbeidet for barns rettigheter i India. Han 
sa; barn som er tvunget til å flytte hjem-
mefra og som overlever et liv på gata 
har enorme ressurser. De må få mulighet 
til å bruke de ressursene. Lakshapathis 
uttalelser gjorde et sterkt inntrykk og har 
fulgt meg siden. Det er nettopp dette som 
er FORUTs oppdrag; å bidra til å mobil-
isere og organisere barn og unge, kvinner 
og menn og øke deres mulighet til å kreve 
sine rettigheter og bekjempe fattigdom, 
urettferdighet og undertrykkelse med 
demokratiske og fredlige midler.

1. mai startet jeg som generalsekretær 
i FORUT. Jeg har blitt tatt i mot på aller 
beste måte av dyktige og engasjerte med-
arbeidere som jeg er stolt av å få lede. Vi 
arbeider hardt og målrettet hver dag for å 
vise oss verdig den tilliten dere, våre  
partnere og norske myndigheter gir oss.

Vi har nylig signert en ny femårsavtale 
med Norad på 154 millioner kroner til våre 
utviklingsprosjekter. Det har blitt lagt ned 
et stort arbeid for å tilfredsstille de kravene 
norske myndigheter stiller til norske 
bistandsorganisasjoner, og vi er stolte av å 
være en av dem.

Verden kan forandres. Dette er slagordet 
vårt og en begrunnelse og påminnelse om 
hvorfor vi arbeider i FORUT. Vi takker for 
at dere vil være med oss i dette arbeidet 
og ønsker velkommen til fortsatt samar-
beid for at folk skal få reell makt til å endre 
sine liv.

Ida Oleanna Hagen
generalsekretær



 

Sandefjord vgs, Hetland vgs i Stav-
anger og Lena-Valle vgs i Østre Toten 
samarbeider med FORUT om gjen-
bosetting av flyktninger, bygging av 
skoler og entreprenørskap for kvinner 
nord på Sri Lanka.
 

Høsten 2017 gikk Grace og Martin  
(bildet) på Happy Family-kurs i Malawi. 
 – Vi giftet oss i 2014. Det var et fornufts-
ekteskap. I begynnelsen klarte vi ikke 
å kommunisere, bare krangle. Dette 
prosjektet har gitt oss potensial til å 
vokse som par og leve et rikere liv enn 
vi kunne forestille oss.
 
Nå har Grace og Martin, og de andre 
parene fra samme kurs, bestemt seg 
for at det ikke er nok å endre egne liv. 
De jobber nå med å spre kunnskapen. 
Derfor reiser de rundt til nabolandsby-
ene og forteller det de har lært om res-
pekt og samarbeid. Rusforebygging er 
også et viktig element. Dette er parenes 
eget initiativ og det er ingen tvil om at 
de er stolte av å kunne fortelle om den 
endringen de har vært igjennom.

Videregående 
skoler i Norge  
bidrar på Sri Lanka

Happy Family 
føres videre

Takket være bidrag fra FORUT-faddere, 

norske psykiatere og norsk næringsliv 

får Nepal sin første barnepsykiatriske 

klinikk. Bygget vokser nå fram i  

Katmandu og skal stå ferdig i 2020.

Det skjer store ting hver dag på tomta 
utenfor Kanti Children’s Hospital i  
Katmandu. Det har vært en lang prosess 
med å få på plass finansiering, tillatelser 
og kvalitetssikring av prosjektet som har 
en ramme på ca 6,5 millioner kroner.  
Endelig er det hektisk byggeaktivitet.

– Dette er et kjempeløft for barn i Nepal, 
men også for FORUT og vår satsing på 
barns psykiske helse. Byggingen har god 
progresjon og vi er veldig fornøyd med at 
entreprenøren leverer som planlagt, sier 
utenlandssjef, Ståle Stavrum.

Enormt behov

FORUT og vår partnerorganisasjon CWIN 
har siden 2015 stått for driften av en liten 

barne- og ungdoms-psykiatrisk avdeling 
ved det offentlige barnesykehuset Kanti. 
Dette er det eneste tilbudet av sitt slag 
i Nepal. Men lokalene og ressursene 
klarer ikke å demme opp for det enorme 
behovet. Det fattige og jordskjelvrammede 
landet har over 12 millioner barn. Inntil 
nylig var også Dr. Arun Raj Kunwar Nepals 
eneste barnepsykiater. Gjennom dette 
prosjektet har han fått kollegaer – og flere 
skal det bli.

Mer enn en klinikk

– Vi håper at dette skal kunne bli mer enn 
en klinikk. Vi vil lage et barnepsykiatrisk 
senter  for hele Nepal som også blir det 
første faglige senteret i sitt slag i Sør-Asia, 
sa Sumnima Tuladhar, leder i CWIN Nepal, 
da hun var i Norge i august 2018.

Klinikken er på to etasjer og skal inne-
holde sengeposter og en poliklinisk  
avdeling. Den skal etter planen stå ferdig 
våren 2020.

Klinikken vokser fram
Se film fra da Sandefjord VGS 

besøkte prosjektet sitt på Sri Lanka

på forut.no/video/

Komikerne  

Jonas Rønning 

og Gustav Nilsen 

sammen med  

Dr. Arun Raj  

Kunwar på 

byggeplassen i 

mars 2019.



Spare- og lånegruppen Takelisu 
(Watch us!) i landsbyen Mapateh 
i Sierra Leone har sitt ukentlige 
møte. Allerede før kl. 8.30 søndag 
morgen har to medlemmer fått inn-
vilget hvert sitt lån på 100 kroner. 
Det åpner seg nye muligheter ved å 
spare og låne penger sammen med 
andre i lokalsamfunnet.

Gruppen er initiert av, og en del av, land-
programmet vårt i Sierra Leone. Disse 
spare- og lånegruppene har en viktig funk-
sjon ved å gi medlemmene tilgang til en 
pengeøkonomi. I et område med mange 
analfabeter gir de også viktig kunnskap 
om organisering og planlegging. Takelisu-
gruppens arbeid følger kalenderåret, og 
i januar startet de et nytt regnskapsår og 
tok opp nye medlemmer.

Sparer hver uke

Medlemsskapet i denne gruppen koster 
3 kroner i registreringsavgift og 2 kroner 
for et eget kort der alle innskudd og uttak 
føres. I tillegg til å spare egne penger, må 
hvert medlem betale et ukentlig tilskudd til 
velferdsfondet på 50 øre.

For oss i Norge er dette småpenger. For 
familier som lever i dyp fattigdom kan det 
være vanskelig å skrape sammen nok til 
medlemsskapet og den ukentlige inn-
betalingen. Skal du i tillegg låne penger 
fra gruppa, må du ha et innskudd på 
minimum 50 kroner. Klarer du dette har du 
muligheten til å ta opp lån og investere i 
for eksempel landbruk, bolig, utdanning 

FORUTs arbeid med spare- og  
lånegrupper i Sierra Leone

• FORUT Norge driver dette arbeidet 
sammen med vår samarbeidsorganisa-
sjon FoRUT Sierra Leone i distriktene 
Muyamba og Port Loko.
• Målet for 2019 er 73 fungerende 
grupper i disse distriktene.
• Gruppene åpner mange muligheter 
for medlemmene og lokalsamfunnene.
• Særlig kvinnene kan få nye mulig-
heter av medlemsskap i gruppene. I 
Sierra Leone er strategien at menn og 
kvinners deltakelse er like viktig og 
gruppene er derfor for begge kjønn.

eller forretninger. Jo større innskudd og bi-
drag til fondet, desto større beløp kan du 
låne. Hvert medlem kan ta opp maksimalt 
tre lån i året. Alle lån har 10 % rente, og 
det løses enkelt ved å trekke fra renten i 
selve lånebeløpet. Har du fått innvilget et 
lån på 50 kroner, får du utbetalt 45 kroner 
og tilbakebetaler 50 kroner innen tre 
måneder.

Slipper lånehaier

Betaler du ikke innen fristen får du 5 kr 
i bot, og møter du ikke opp på et av de 
ukentlige møtene er boten på 2 kr. Det  
kan virke som strenge krav, men medlem-
mene forteller at de tidligere måtte låne 
fra banker eller lånehaier som krevde høy 
rente og kort tilbakebetalingstid. I desem-
ber hvert år fordeler gruppen overskuddet 

mellom medlemmene. Og velferdsfondet? 
Det skal brukes til fellesskapets beste og 
kan være alt fra å bygge en brønn i lands-
byen til økonomisk hjelp til en familie som 
sliter med sykdom eller andre utfordringer.

Investerer i barna

Pa Osman Kanu er medlem av gruppen 
og har tidligere lånt penger til skoleuniform 
og -materiell for sine tre barn. Nå har  
Sierra Leone innført gratis utdanning og 
han bruker lånet til å betale for ekstra-
undervisning til barna. Han har store 
ambisjoner for barnas framtid og er tydelig 
på at utdanning er en viktig grunnstein 
i dette. Kona Salamatu Kamara er også 
medlem av gruppen og kassaansvarlig. 
Hun ønsker å låne penger til å starte en 
liten butikk i landsbyen.

Spare- og lånegrupper 
gir muligheter

Søndag morgen samles Takelisu til  
møte i Mapateh. Sekretær Abu Bakarr  
og formann Pa Gbassay Kamara ved 
bordet i rødt. Til høyre kasserer Salimatu 
Kamara som låner penger til å starte 
butikk.

Denne kisten med lås  
sørger for lagring av  
papirer og mellomlagring 
av penger.



Dahrshini (32) fra Jaffna på Sri Lanka 
fikk støtte til en symaskin og opplæring 
av FORUTs partnerorganisasjon 
FRIENDS. Med det lagde hun sin egen 
arbeidsplass som skredder i lands- 
byen. Hun sparte opp penger til geiter, 
og nå er hun geitebonde i tillegg til 
kjolesyerske og forsørger av familien. 
Den lille symaskina ble starten på både 
økte inntekter, økt livskvalitet og økt 
respekt i lokalsamfunnet. FRIENDS har 
hatt svært gode resultater med slike 
entreprenørskapsprosjekter for kvinner 
der de møter et nettverk av likesinnede 
kvinner som støtter hverandre og sam-
arbeider om omsetning av det de lager.

Jenter i Nepal får en ny sjanse på transitt-
hjemmet Balika Peace Home etter å ha 
opplevd vold, seksuelle overgrep eller om-
sorgssvikt. Vi blir stadig rørt og imponert 
over resultatene jentene oppnår gjennom 
omsorg, terapi, musikk og dans.
 
I minidokumentaren «Balika – en ny 
sjanse» kan du bli kjent med Etisha (t.v.) 
og «mor» Bhagawati på Balika.

FORUT og våre fire partnerorganisa-
sjoner på Sri Lanka gikk sammen for 
å hjelpe familier som ble berørt av 
terrorangrepene 1. påskedag. Det var 
behov for mat og hjelp til å ta opp igjen 
skolegang. Mange var i sjokk og ute av 
stand til å fungere i hverdagen. 
Bildet er fra Negombo. FORUTs  
prosjekter ble ikke direkte berørt i  
angrepene, men ønsket om å hjelpe 
var sterkt. På Sri Lanka jobber 
FORUT gjennom partnerne RAHAMA, 
FRIENDS, FISD og Healthy Lanka.

Symaskinen  
endret alt

Hjelpearbeid etter 
terrorangrepene 
på Sri Lanka

FORUT er en av to organisasjoner 
som har fått penger fra den norske 
ambassaden i Nepal til å gjenreise 
skoler etter jordskjelvet i 2015. 

Et av de store etterskjelvene hadde sitt 
episenter i Dolakha-distriktet ved foten av 
Himalaya. 99 % av alle skolene i området 
ble helt eller delvis ødelagt. Nepal er et 
land hvor jordskjelv rammer med jevne 
mellomrom. Når man i tillegg legger til 
at landskapet i Dolakha er meget bratt, 
er det åpenbart at byggearbeidet byr på 
utfordringer.

Ingeniører Uten Grenser

Barna i Dolakha er selvsagt preget av 
å ha opplevd en så stor katastrofe som 
jordskjelvet var. Vårt beste bidrag er å gi 
dem skoler som er så trygge som mulig 
om ulykken skulle ramme igjen.

Arbeidet i Dolakha blir ledet og gjennom-
ført av FORUTs lokale partnere CWIN og 
RDTA. Prosjektet fokuserer på lokalt eier-
skap og målet er at skolene skal overtas 

og drives videre av lokale myndigheter. 
I tillegg samarbeider FORUT tett med 
organisasjonen Ingeniører Uten Grenser 
som formidler ingeniører fra ulike norske 
bedrifter til oppdrag over hele verden. 
I skoleprosjektet har Ingeniører Uten 
Grenser i flere runder bidratt med norske 
ingeniører som har hjulpet oss med å sikre 
at skolene er rustet for å tåle vær og vind 
og står på trygg grunn.

Geoteknikere på oppdrag

Tre norske geoteknikere fra NGI og  
Universitetet i Stavanger var på besøk i 
Dolakha for å vurdere grunnforholdene  
på alle de foreslåtte tomtene i runde to  
av skolebyggingsprosjektet. Prosjekt-
ansvarlig hos FORUT, Hilde Ekeberg, er 
glad for samarbeidet.

– FORUT er veldig takknemlige for at Åse 
Marit Wist Amdal, Øyvind Armand Høydal 
og Thomas Ødegaard har brukt sin 
kompetanse for å øke sikkerheten for alle 
barna som skal bruke skolene i mange år 
fremover, sier Ekeberg.

Samarbeid bidrar til  
sikre skoler i Nepal

Balika – en ny sjanse

Se film fra Balika 

på forut.no/video/



FORUT Barneaksjonen er 30 år. 
1,5 millioner barn har siden 1988 
blitt kjent med verden gjennom det 
pedagogiske opplegget der barn i 
Norge lærer om barn i andre land.

I 1988 ble historien om fire år gamle  
Nadisha Dilhani, som bodde i et av  
slumområdene i Colombo på Sri Lanka,  
en umiddelbar suksess som ble godt  
mottatt i barnehagene.

Siden den gang har barn i Norge lært 
om barns levekår i land i Sør; om kultur, 
vennskap, familieliv og tradisjoner, om 
likheter og spennende ulikheter. Barna har 
hatt sitt første møte med verden utenfor 
eget land gjennom deltakelsen i FORUT 
Barneaksjonen. Vi har fått utallige posi-

tive tilbakemeldinger fra barnehager og 
skoler som har deltatt, der de forteller om 
ekte engasjement og stor læringslyst hos 
barna. Det er vi umåtelig stolte av.

Det virkelig store gjennombruddet kom 
med opplegget «Sangen om Yebo» i 
2004. Da startet et langvarig og fruktbart 
samarbeid med artisten Geirr Lystrup. 
Oppslutningen nesten fordoblet seg fra 
om lag 900 til 1700 deltakende barne-
hager og skoler i toppåret 2010. Andre 
artister som har bidratt med fin musikk 
er Maj Britt Andersen, Roger Græsberg 
og Bonanza Kidz, Gaute Ormåsen og nå 
Klaus Sonstad.

FORUT Barneaksjonen har i alle disse 
årene vært opptatt av å formidle genuine 

historier i respekt for den kulturen barna  
i land i Sør representerer. Vi har vært  
bevisste på å framstille barna som  
ressurssterke individer og å unngå stak-
karsliggjøring, som skaper uriktige bilder 
bygd på myter og inngrodde antakelser.  
Vi tror vi har åpnet et vindu mot en 
fremmed verden som har åpnet øyne  
og sinn, og skapt respekt og ekte  
nysgjerrighet for det som er annerledes  
og spennende.

I forbindelse med dette 30-årsjubiléet  
er det grunn til å takke alle barnehager  
og skoler, deres ansatte, foresatte og  
barn, for det engasjementet de har vist 
gjennom alle disse årene. Vi håper og tror 
at FORUT Barneaksjonen også i årene 
som kommer vil være en viktig kilde til 
å oppfylle barnehagens rammeplan og 
skolens læringsmål om internasjonal 
orientering og solidaritet.

30 år med vindu mot verden 

Nå er det mulig å bli med på FORUT Barneaksjonen “Nanah og 

løvefjellet” der vi blir kjent med fire år gamle Nanah fra landsbyen 
Kareneh i Sierra Leone. Vi blir med på alt hverdagen byr på av 
rutiner, skoledag, måltider, latter og lek med venner. Vi får også et 
spennende innblikk i hvordan Sierra Leones nasjonaldag feires i 
landsbyen. Klaus Sonstad bidrar med helt ny barnemusikk inspirert 
av sitt møte med Nanah. Se forut.no/barn eller send en e-post til 
barn@forut.no for å melde på din barnehage, skole eller SFO/AKS.

Nye FORUT Skoleløpet handler om 11 år gamle Alpha fra Sierra 
Leone og hvordan rent vann ikke er en selvfølge for alle barn. 
Gjennom aksjonen «Rett til rent vann» lærer elevene om FNs 
bærekraftsmål, bistand og FORUTs utviklingsarbeid i Sierra Leone 
med dokumentarfilm, elevhefte, verdenskart, musikkvideo og dans 
med Gaute Ormåsen, og mange ekstra digitale ressurser.  
Opplegget avsluttes med et solidaritetsløp der elevene bidrar med 
viktig innsats for jevnaldrende. Se forut.no/skoleløpet 

FORUT Barneaksjonens 30-årsjubileum 
ble markert med stor konsert på Gjøvik i 
september 2018. Her er Gaute Ormåsen i 
aksjon.



Av FORUT-fadder Vanja Slydahl

Jeg har vært på studietur med FORUT 
til Sri Lanka. Et vakkert land, til tross 
for sårene etter 30 år med borgerkrig. 
Grønne sletter og blomstrende trær 
avlastes av hule skall etter bomber. Vi 
kom hjem fulle av inntrykk. Vi har sett 
gjennom bilder og notater og pakket ut 
minner. Vi møtte sterke kvinner som har 
dannet lånegrupper og tjener penger til 
livets opphold, og fysisk sterke kvinner 
som lager murstein for hånd ved hjelp 
av en enkel maskin.

Jeg tenker fortsatt på den tapre moren 
som med ettervirkninger etter polio 
jobber hele dagen på grønnsakslandet 
for å brødfø familien sin. Jeg tenker på 
familien som hadde en gutt som var 
“different abled”. Vi så at dette var en 
prøvelse for familien, men med midler 
fra FORUT fikk de hjelp til å overleve. 
Dette er noen eksempler på hvordan 
en liten organisasjon kan utrette mye. 
Dette viser at verden kan forandres, slik 
FORUTs slagord sier. Vi er kanskje en 
liten organisasjon, men vi er sterke. Det 
varmer og inspirerer å få være en del 
av det viktige arbeidet FORUT utretter 
rundt omkring i verden. Jeg blir ydmyk 
hver gang vi besøker prosjekter og 
møter mennesker det har betydd alt for. 
Vi blir møtt med stor respekt og takk-
nemlighet overalt.

Jeg sitter igjen med mange tanker og 
minner etter en slik opplevelse. Det 
setter livet i perspektiv. Å se mine-
ryddere en liten kilometer unna gjør 
inntrykk, samtidig som vi ser brønnen 
som en norsk videregående skole har 
samlet inn penger til. Sammen gjør vi 
en forskjell!

Reisebrev  
fra Sri Lanka

Det finnes dessverre mange  
hindringer i verden for jenter som 
ønsker å fullføre skolen. Noe vi ikke 
tenker så ofte på her i Norge, er at 
mensen er et slikt hinder.

I mange kulturer får ikke jenter lov til, eller 
er komfortable med, å gå på skolen når 
de har mensen fordi de blir betraktet som 
urene og må holde seg unna alle andre. 
Ifølge Kirkens Nødhjelp mangler en tredje-
del av verdens skoler en trygg do.
 
En modig jente

I FORUTs arbeid har menstruasjon og 
trygge sanitærforhold lenge vært viktig. 
Da daværende utviklingsminister Nikolai 
Astrup besøkte FORUTs skolebyggings-
prosjekt i Dolakha i Nepal i 2018, var det 
en modig jentes innlegg om mensen som 
hinder for utdanning, som gjorde størst 

inntrykk på ham. Noe han tydelig formidlet 
via sosiale medier. Trygge toaletter er en 
del av alle skolene FORUT bygger i sa-
marbeid med CWIN og Tuki. Utdanning og 
kvinnehelse står sentralt i FNs Bærekrafts-
mål, som vi også bidrar til å nå.
 
Syr egne bind

FORUTs partner MAGGA - Malawi Girl 
Guides Association, jobber med unge  
jenter i Malawi. Jentene vet alt om hvor 
stor hindring mensen kan være i hver-
dagen uten tilgang til, eller kunnskap  
om, nødvendige hygienetiltak. I tillegg  
til opplæring i hygiene og pubertet,  
er sying av egne bind en populær aktivitet 
hos MAGGA. Med dette enkle tiltaket  
er det mulig for jentene å delta på  
skolen og i samfunnet – hver dag, hele  
måneden.

Vi må snakke om mensen!

Vanja sammen med åtte år gamle  
Tavan Sivabalasingham i Mulaittivu.

Spennende reiser med mål og mening!
FORUT tilbyr årlig reiser for FORUT-faddere og andre i sitt nettverk. På disse reisene 
vil du møte FORUTs prosjektpartnere og få nærmere innsikt i vårt bistandsarbeid. 
I tillegg til at vi reiser med mål og mening har vi pålagt oss selv en klimakvote for å 
kompensere for vårt klimafotavtrykk, kjøpt gjennom den sveitsiske anerkjente  
organisasjonen myclimate. FORUT er medlem i Reisegarantifondet.

Vi planlegger følgende turer: 

• Nepal: 21. – 31. oktober 2019. Utgangspunkt i Katmandu. 
• India: 6. – 16. februar 2020. Bangalore, Kundapur og Dehli. 
• Sri Lanka: 28. februar – 10. mars 2020. Rundreise fra Colombo via Jaffna og Kandy. 
Du finner mer informasjon om reisene på forutfadder.no/reise



Nytt fra FORUT

Ingvar Midthun 
(55) er ansatt i en 
nyopprettet stilling 
som utvikler av 
humanitære sam-
arbeidsprosjekter 
med næringsliv og 
videregående skoler. 

Han kommer fra Røde Kors, og har bak-
grunn som journalist og vaktsjef i NRK. 
Store og små bedrifter og videregående 
skoler kan ta direkte kontakt med Ingvar 
på 99042564/ingvar@forut.no, for en 
kreativ dialog om samarbeid.

Eva Sigrid Braaten 

(43) begynner som  
internasjonal pro-
gramkoordinator 
med ansvar for ADD 
(Alcohol, Drugs and 
Development) 1. 
oktober. Hun kommer 

fra jobben som prosjektleder ved Universi-
tetssykehuset Nord-Norge. Hun har en 
Ph.d-grad med en avhandling om argu-
mentasjon i lokal alkoholpolitikk. Eva har 
vært styreleder i FORUT og har også lang 
erfaring fra FORUTs eierorganisasjon  
Juvente, som evalueringsforsker av rus-
forebyggende tiltak og som prosjektleder 
for rusmiddelpolitisk handlingsplan i 
Tromsø Kommune.

Vil du endre noe?

Du kan bestemme hvordan vi kontakter 
deg. Gi oss beskjed om endringer på  
tlf. 61 18 74 00 eller e-post: forut@forut.no

Takk for enorm innsats!

Tre bautaer i FORUTs historie er blitt  
pensjonister, f.v.: Dag Endal, Marit  
Fjeldstad og Morten Lønstad.

Handle hos FORUT!

I vår nettbutikk finner du mange fine varer 
til store og små produsert i våre prosjekt-
land. Se forut.no/nettbutikk

Sikret ny Norad-avtale på 154 mill.

– Oljefondet har et alkoholproblem

• FORUT støttes økonomisk av FORUT-faddere, norske skoler og barnehager, 
   norsk næringsliv, Norad og Utenriksdepartementet.
• FORUT arbeider i Nepal, India, Sri Lanka, Malawi, Zambia og Sierra Leone.
• FORUTs eierorganisasjoner er IOGT, Juvente og Juba.

Facebook: 
FORUT - Solidaritets-

aksjon for utvikling

Twitter: 
@FORUT_No

Instagram: 
@FORUTFORUT

Se også: forut.no/nyheter/

Følg oss på sosiale medier:

FORUT har signert en ny sam-
arbeidsavtale med Norad. Avtalen 
tilfører organisasjonens prosjekter 
154 millioner kroner over fem år og 
sikrer et omfattende bistands- og 
utviklingsarbeid.

Pengene skal gå til videreføring av 
FORUTs utviklingsprosjekter for å realisere 
menneskerettigheter, redusere fattigdom 
og fremme godt styresett i Sri Lanka, 
India, Nepal, Malawi, Sierra Leone og 
Zambia.
 

FORUT, Blå Kors, Juvente og  
IOGT stiller Erna Solberg og Siv 
Jensen til veggs i Uganda i en ny 
kampanje.

Organisasjonene mener man ikke når FNs 
bærekraftsmål ved å fortsette å la Olje-
fondet investere i alkoholindustrien som 
utgjør en direkte trussel mot folkehelsa og 
hindrer utvikling i fattige land i Sør. Derfor 
har politikerne blitt malt på vegger der 
hvor politikken deres rammer.
 

Det er hard konkurranse om bistands-
midlene fra Norad. Nye krav og en 
omfattende søknadsprosess har gjort at 
utenlandsavdelingen i FORUT har lagt ned 
nesten to års arbeid i den nye søknaden. 
10 av 23 organisasjoner som søkte fikk til 
slutt avtale med Norad.
 
– Vi er glade for at det gode samarbeidet 
med Norad fortsetter og at FORUT har fått 
en avtale i skarp konkurranse med andre 
sivilsamfunnsorganisasjoner, sier uten-
landssjef Ståle Stavrum.

Oljefondet har 90 milliarder kroner  
investert i den multinasjonale alkohol-
industrien. Kampanjen skal skape debatt 
om alkohol og utvikling i Norge. Den peker 
på at alkoholindustrien utnytter svake 
politiske systemer og driver aggressiv 
markedsføring for å hente ut stor profitt i 
utviklingsland.
 
Følg kampanjen på  
oljefondetsalkoholproblem.no

 


