
Ragnhild Sælthun Fjørtoft 
er FORUT-fadder

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

denne folderen

Bli FORUT-fadder!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.

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

FORUTs tematiske områder er barnerettigheter, kvinner og likestilling, rus som utviklingshinder, 

psykisk helse, arbeid og inntekt og godt styresett. 

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:

Maleri: ”Day 29, 
The lockdown effect” 

av Erina Tamrakar, Nepal.

Les mer om oss og våre prosjekter på: forut.no



Jenter i krise

Andreas Trondal

Nytt liv i nye hus

Paul Håvard Østby

Sri Lanka

Kanti 1. mai 2020.

Dr. Aruns drøm

FORUT-faddere støtter byggingen av Nepals første 
barnepsykiatriske klinikk! 

Nepal er et land med 12 millioner barn, 

stor fattigdom og store utfordringer etter 

jordskjelvkatastrofen i 2015. Barne-

psykiatri har vært et ikke-tema. Nå får 

landet sin første barnepsykiatriske klinikk 

ledet av Dr Arun, som lenge har vært 

landets eneste barnepsykiater. Barn 

med store traumer kan endelig få hjelp.

Som FORUT-fadder er du med på å 

støtte byggingen av klinikken, som er  

planlagt å stå ferdig i løpet av 2020.

Du støtter også driften av Balika Peace 

Home, et rehabiliteringssenter for utsatte 

barn og unge, i tillegg til krisetelefonen Child Help Line,

alt drevet av FORUTs prosjektpartner CWIN.

FORUT-faddere 
hjelper jenter i krise! 

Krise- og omsorgssenteret Suraksha, utenfor  

millionbyen Bangalore sør i India, er et trygt 

bosted for jenter i en spesielt krevende og  

vanskelig livssituasjon. Titusenvis av jenter i India 

utsettes årlig for grov omsorgssvikt og seksuelle 

overgrep, og mørketallene på dette området er 

store. Mange av jentene får hjelp etter å ha  

kontaktet 1098 Child Help Line, en krisetelefon 

for barn og ungdom. Noen av disse jentene er 

utsatt for voldtekter og gruppevoldtekter. Mange er utnyttet som barne-

arbeidere og hushjelper fra de var svært unge, og flere har også stått i fare for å ende som barne-

bruder. Felles for dem alle, er at FORUTs prosjektpartner i India, APSA, har rykket ut og reddet dem.

FORUT har samarbeidet med APSA i India i mange år, med utvikling og drift av en rekke institusjoner 

og prosjekter knyttet til barns rettigheter og barns beskyttelse, blant annet Suraksha, Nammane og 

drømmeskolen.

FORUT-faddere hjelper husløse enker på Sri Lanka!

Krigen mellom tamiltigrene og regjeringsstyrkene på Sri Lanka pågikk i nesten 30 år. Selv om  

krigen tok slutt i 2009 venter titusener fortsatt på å få flytte tilbake til sine opprinnelige hjem-

steder. 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 blant annet egne hus, arbeid og inntekt.  forutfadder.no forutfadder.no forutfadder.no

Mai 2020:

I Nepal holdes det barnepsykiatriske teamet på Kanti barnesykehus åpent.  

Barn og ungdom hjelpes også via videosamtaler og telefon. Teamet har arrangert 

regelmessige konsultasjoner med barna og ansatte på Balika Peace Home og 

Child Help Line. Det rapporteres at krisetelefonen Child Help Line har hatt en  

kraftig økning i antall telefoner etter at Nepal ble stengt ned på grunn av  

koronaviruset.

Mai 2020:

I India distribuerer APSA mat til 25 000 familier i slummen. Det rapporteres at 

barna på Nammane og drømmeskolen er trygge. Det samme gjelder jentene på 

krisesenteret Suraksha. Vår andre partner CWC prioriterer å få dagarbeidere og 

migrantarbeidere i arbeid igjen for at familiene deres skal overleve. På Namma 

Bhoomi produseres det masker og CWC har hatt stor suksess med å spre  

informasjon gjennom den største TV-stasjonen i staten Karnataka.

Mai 2020:

I Sri Lanka bistår FORUTs partnerorganisasjoner med smittevernutstyr til utsatte 

familier på landsbygda. FRIENDS har hjulpet over 300 familier med å dyrke mat 

i egen kjøkkenhage ved å kjøre ut frø og kompost. FISD bistår myndighetene i å 

hindre vold mot barn og kvinner, og RAHAMA har bistått barnehagelærere med å 

dra ut i felt for å avlaste familier og hjelpe barn.

Nepal

India


