
Sammen med partnerorganisasjoner og enkeltmennesker, oppnår FORUT viktige 
mål i sitt arbeid for å redusere forskjeller mellom folk. Her er noen av de yngste 
barna på Dream School i Bangalore i India klare for lek, læring og mestring. 

Takk for at du bidrar!

Rapportmagasin 2020
Les mer på forut.no



På vegne av FORUT og våre  
partnerorganisasjoner i Asia og  
Afrika, ønsker jeg å takke for  
støtten du har gitt det siste året. 

Til deg som er FORUT-fadder og til deg 
som har gitt oss din bursdagsgave eller 
andre gaver i år; tusen takk! Til deg som er 
barn, ung eller voksen og har deltatt i en 
av våre kampanjer om globale spørsmål 
og samlet inn penger; tusen takk! Til deg 
som arbeider i en privat eller offentlig 
virksomhet og har støttet oss faglig og 
økonomisk, eller har bidratt gjennom våre 
eierorganisasjoner; tusen takk! Og til deg 
som har gitt oss av din tid til verving av 
faddere og salg av varer fra våre pro-
dusenter; tusen takk. Og til deg som er 
FORUT-ambassadør og har åpnet dører 
og støttet vårt arbeid; tusen takk.

Og en ting er sikkert; aldri har den støtten 
betydd mer enn akkurat nå.

FORUTs slagord er at verden kan for-
andres. Vårt mål er at folk skal ha reell 
makt til å endre sine liv og at vi særlig skal 
bidra til at barn og kvinner krever sine  
rettigheter og bekjemper fattigdom, urett-
ferdighet og undertrykkelse. Men verden 
har forandret seg mer enn hva vi trodde 
var mulig denne våren. 

Koronapandemien traff oss alle og den 
traff hardt. Her hjemme kjenner vi på de 
økonomiske og sosiale konsekvensene og 
er takknemlige for at vi bor i en velferds-
stat. De ansatte i våre partnerorganisas-
joner i Asia og Afrika har erfart de samme 
negative konsekvensen som oss, men 
de bor ikke i land med gode velferdsord-
ninger. Krisen rammer de mest sårbare 
hardest og Verdensbanken anslår at mel-
lom 70 og 100 millioner mennesker vil bli 
kastet ut i ekstrem fattigdom som følge av 
pandemien. 

Så hva skal vi gjøre? Det som gir håp i 
denne tiden, er at vi alle kan gjøre noe. Vi 
har dyktige partnere som også tidligere 
har arbeidet under svært krevende forhold, 
som ebolaepidemien i Sierra Leone, jord-
skjelvet i Nepal og borgerkrig og tsunami 
på Sri Lanka. De viser at de også denne 
gangen evner å nå ut til de mest sårbare. 
Til det trenger de vår støtte.  

I dette rapportmagasinet deler vi noen av 
historiene våre fra det siste året, både fra 
før og under pandemien. Om Lines fra 
Bawatele i Malawi som tusenvis av norske 
barn kjenner fra Barneaksjonen og som nå 
er 12 år. Om Dr. Aruns drøm om en barne-
psykiatrisk klinikk i Nepal som er i ferd 

Samarbeid for å nå målene

Her er noen FORUT-tall og resultater fra 2019:
• Aktivt samarbeid med 16 partnerorganisasjoner 
 i seks land
• Første år av ny femårig rammeavtale med NORAD. 
 30,8 millioner kroner i årlig tilskudd - 10% økning 
 fra forrige periode!
•  208 nye faddere, og dermed 3 200 faddere til 
 sammen – flere enn noen gang før!
•  1 270 barnehager og barneskoler var med i 
 FORUT Barneaksjonen
•  64 skoler var med i FORUT Skoleløpet – rekord!
•  370.000 kroner i gave fra Urbane Totningers fest-
 forestilling i mars og sommershow i juli – rekord!
•  Nærmere 800 000 kroner i omsetning i nettbutikk 
 og pop-up- butikker – rekord!

med å gå i oppfyllelse og som vil gi barn 
og unge et etterlengtet helsetilbud

Det er så mye mer vi kunne delt. FORUT 
har nylig sendt sin rapport for 2019 til 
Norad, som vi har en rammeavtale med. 
Her har vi løftet fram viktige mål som er 
nådd. Som at vår partner MAGGA (Malawi 
Girl Guides Association) har lyktes med å 
gjøre politi og lokale myndigheter bedre i 
stand til å håndtere kjønnsbasert vold. Og 
at våre partnerorganisasjoner i Vest-Afrika 
har fått med seg andre organisasjoner 
i nasjonale allianser for å kreve bedre 
alkoholpolitikk i sine land. I Nepal har vår 
partner som driver den barnepsykiatriske 
avdelingen på sykehuset i påvente av et 
eget bygg, tatt imot over 4500 barn til 
konsultasjon det siste året. I Sri Lanka har 
3000 mennesker sett et teaterstykke om 
hvordan menn kan bidra i kampen mot 
vold mot kvinner og barn. Og i India har 
våre partnere reddet 1318 barn i krise og 
gitt 102 gutter og 388 jenter beskyttelse 
og et trygt bosted. 

Min kollega Lakshapathi Pendyala fra 
APSA i India skrev til meg rett etter at 
pandemien stengte ned landene våre: 
 “At such a crucial time, we find great 
strength in demonstrating compassion and 
understanding combined with care for self 
and others, to be of enormous help. But 
we also draw our greatest support from 
the strong ties that we share with you and 
with our other partner organizations. As 
you rightly said ‘we are all in this together. 
And that, more than anything else, will 
help us get through this. Together.»

FNs bærekraftsmål nr. 17 er “Samarbeid 
for å nå målene”. Takk for at du er med på 
dette samarbeidet.

Ida Oleanna Hagen
generalsekretær
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FORUTs partnerorganisasjoner har gjort 
en uvurderlig innsats i sine lokalsam-
funn med informasjon og hygienetiltak 
under koronapandemien. FORUTs  
ansvar er å sikre at partnerne våre kan 
gjøre en innsats både under og etter 
denne helsekrisen.

I mars/april hadde vi en innsamling  
på Facebook hvor inntekten skulle gå til 
våre partnere og arbeidet de gjør under 
koronapandemien. På Facebook-
aksjonen #solidaritetsaksjon fikk vi 
inn hele 60.000 kroner, i tillegg fikk vi 
34.500 kroner i gaver på andre måter. 
Tusen takk til alle givere!

Bursdagsinnsamlinger på Facebook
Mange har innsamlinger til FORUT på 
Facebook i forbindelse med sin burs-
dag. I 2019 fikk vi inn over 90.000 på 
slike innsamlinger. Tusen takk til dere 
som valgte en slik bursdagsgave! 
Ta kontakt hvis du vil ha hjelp til å 
lage en innsamlingsaksjon til FORUT.

Våre partnere i 
førstelinjen

FORUT har lokale partnerorganisa-
sjoner i seks land i Asia og Afrika. På 
samme måte som i Norge, handler mye 
om Koronapandemien og smittevern.

Det er langt over 1.000 slumområder i 
Bangalore, en millionby sør i India. Byen 
har nærmere 9 millioner innbyggere, 
hvorav et stort antall bor i slumområdene.

Her lever familier under veldig vanskelige 
forhold, med mangel på inntekter, mat og 
helsestell. Slummene er tett befolket, med 
små muligheter for et tilstrekkelig effektivt 
smittevern fordi sanitære forhold og vann-
forsyning er svært begrenset

Hilsen og oppdatering fra APSA
Vår generalsekretær har fått en hilsen og 
oppdatering fra vår partnerorganisasjonen 
APSA i India. Her er et utdrag av hva 
lederne Lakshapathi og Sheila skrev til oss 
i mai.

«Vi i APSA er fortsatt trygge og ved godt 
mot, sammen med alle vi har omsorg for 
i våre prosjekter, og i slumområdene vi 
arbeider i.

Her i Bangalore åpnes det nå forsiktig  
opp på noen områder, blant annet ved  
at busser og drosjer er i gang igjen. 
Skoler, mange butikker, treningssentre og 
templene holder fortsatt stengt.

Samtidig opplever vi at smittetallene øker 

i India. Vi frykter at det blir lenge til noen 
normal tilstand er tilbake hos oss i India.

Vi i APSA India gjør en omfattende innsats 
for de ekstremt fattige og underpriviligerte 
i Bangalore i India til daglig. Innsatsen er 
betydelig trappet opp nå, som en følge 
av de problemene de fattige møter under 
pandemien.

Vi i APSA er velsignet med muligheten til 
å hjelpe, i samarbeid med andre organisa-
sjoner i Bangalore.

I øyeblikket har vi nådd ut til 10.000 
familier og 50.000 mennesker i byen, med 
måltider, tørrvarer og sanitærprodukter.
Selv om noen butikker har åpnet igjen i 
det siste, regner vi med at denne matvare-
hjelpen må fortsette i lang tid i de slum-
områdene vi arbeider.

Vi sender alle i FORUT-nettverket vårt de  
varmeste ønsker for tida framover.
Med vennlig hilsen Laksha og Sheila.»

All aktivitet er stengt/kraftig redusert nå, 
som en følge av koronapandemien, og 
APSA fokuserer på oppfølging og hjelp 
ute der barna og ungdommene bor.

APSA driver også et boligtilbud for omlag 
100 barn og unge. Stedet er nå stengt 
for alle besøkende. APSA sørger for mat, 
helsestell og fritidsaktiviteter for barna og 
ungdommene.

Ro og uro i Bangalore, India



– Denne klinikken vil bety enormt 
mye for Nepal, men kanskje også 
som modell for andre land som ikke 
har utbygd et psykiatrisk helsetil-
bud for barn, sa utviklingsminis-
ter Dag-Inge Ulstein (KrF) da han 
onsdag 6. november 2019 besøkte 
tomta der Nepals første barne-
psykiatriske klinikk er under opp-
føring.

– Jeg er så glad for å være her sammen 
med FORUT og CWIN for å se arbeidet 
som blir drevet og som nå vil nå ut til 

mange barn og unge som har utfordringer 
med sin psykiske helse. Det er helt klart 
enorme behov, sa Ulstein.

Klinikken er et samarbeidsprosjekt mellom 
FORUT, norske psykiatere og barneret-
tighetsorganisasjonen CWIN Nepal. 
Takket være private givere, næringsliv og 
FORUT-faddere blir prosjektet realisert. 
Bygget skal være ferdig i første halvdel 
av 2020 og klinikken vil fungere som et 
barnepsykiatrisk senter med hele Nepal 
som nedslagsfelt.

Løft for hele landet
Målet er å dele kompetanse med helse-
postene i distriktene gjennom såkalt 
telemedisin. Prosjektet vil gjøre det mulig 
å gi opplæring og veiledning, samt tilby 
faglige konsultasjoner, noe som betyr at 
familier med syke barn ikke trenger å reise 
i dagevis til hovedstaden for behandling.

FORUT og 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 mil-
lioner barn. Inntil nylig var også Dr. Arun 
Raj Kunwar Nepals eneste barnepsykiater.

– Her er det mange dyktige mennesker 
som har stått på i lang tid nesten uten å 
ha rammer for det. Nå blir det en positiv 

forandring. Jeg er veldig glad for å få 
komme hit, og vil ønske FORUT og den 
lokale partneren CWIN lykke til videre med 
dette viktige arbeidet, sa Ulstein da han 
besøkte byggeplassen.

Inspirerende med besøk
FORUTs utenlandssjef, Ståle Stavrum, var 
tilstede under besøket og satte stor pris 
på at ministeren brukte tid på et prosjekt 
om barnepsykiatri.

– Jeg er veldig takknemlig for at ut-
viklingsministeren besøkte barnepsyki-
atriklinikken vår ved Kanti barnesykehus 
i Katmandu. Det betyr mye for alle her 
som arbeider så hardt for å hjelpe barn 
med psykiske problemer. Ministeren tok 
seg tid til å snakke med noen av dem, 
og det satte de stor pris på. Ministeren 
demonstrerte ikke bare at han har en solid 
problemforståelse og faglig innsikt, men 
også et genuint og sterkt engasjement. 
Det varmet, sa Stavrum.

– Vi blir motiverte og inspirerte av at den 
norske utviklingsministeren besøker dette 
prosjektet. Dette gir nødvendig oppmerk-
somhet rundt viktigheten av god psykisk 
helse for barn i Nepal, sa Sumnima Tulad-
har, leder i CWIN.

– Vi håper ministerens besøk fører til økt 
bevissthet i den norske regjeringen om 
dette viktige temaet og at den er villig til å 
satse på psykisk helse som en del av den 
globale helsebistanden, sa Stavrum.

Snart klar Snart klar 
for åpning!for åpning!

Barnepsykiater Dr. Arun 
Raj Kunwar (t.v.), utvi-

klingsminister Dag-Inge 
Ulstein og utenlandssjef i 

FORUT, Ståle Stavrum.

På byggeplassen på Kanti, mai 2020.



God psykiske helse er viktig for ut-
vikling. I forbindelse med Black Friday 
i november 2019 lanserte FORUT en 
kampanje for å sette fokus på utfor-
dringene knyttet til psykisk helse blant 
barn i Nepal. Med vårt og ditt engasje-
ment  for temaet bygger vi nå landets 
første barnepsykiatriske klinikk som 
nærmer seg ferdigstillelse.

I påsken 2020 kunne du på TV2 se en 
av filmene som forteller en hjerte-
skjærende historie som dessverre er 
realiteten for mange barn med psykiske 
lidelser i Nepal.

En av FORUTs partnerorganisasjoner 
i Asia blir nå en enda viktigere aktør i 
arbeidet mot familievold og skadelige 
holdninger til hva maskulinitet og 
kjønnsroller innebærer.

Samitha Sugathimala (bildet) er pro-
gramdirektør i organisasjonen FISD i 
Sri Lanka. FISD blir nå sekretariatsleder 
for nettverket Men Engage sør i Asia. 
(FISD: Foundation for Innovative Social 
Development)

Men Engage er et globalt nettverk av  
organisasjoner som arbeider for at menn 
må være en aktiv del av innsatsen mot 
urett, vold og diskriminering av kvinner.

Mer satsing på 
ung psykisk helse 

Mer innsats for 
likestilling og 
voldsforebygging

Utviklingssamarbeid handler om møter 
mellom mennesker. Rett før koronapande-
mien stanset all reiseaktivitet, møtte 
FORUT representanter fra våre 16 partner-
organisasjoner i Dublin, Irland. Bakgrunnen 
var at det irske helsedepartementet var 
vertskap for en global alkoholpolitisk konfe-
ranse, ledet av det internasjonale nettverket 
GAPA (Global Alcohol Policy Alliance) som 
har sitt sekretariat hos FORUT.
 
Om lag 20 medarbeidere fra våre part-
nerorganisasjoner deltok på konferansen 
og bidro med sterke innlegg om hvordan 
alkohol- og narkotikabruk ofte er et hinder 
for utvikling i egne samfunn og blir stein til 
byrden for de mest sårbare. Særlig gjelder 
dette kvinner og barn.
 

Til jul 2019 fikk Oljefondet et utradi-
sjonelt julekort. Det var malt på en 
vegg i et afrikansk land. Organisa-
sjonene FORUT, IOGT, Blå Kors og 
Juvente bruker anledningen til å 
komme med et juleønske.

Organisasjonene bak julekortet ønsket at 
kvinner og barns rettigheter og muligheter 
ikke blir begrenset av egen eller andres 

Lederen fra vår partner FoRUT i Sierra 
Leone, Boi-Jeneh Jalloh, presenterte for 
konferansen hvordan den transnasjonale 
alkoholindustrien nå driver en aggressiv 
markedføring mot kvinner på det afrikanske 
kontinentet, for å øke deres alkoholforbruk.
 
FORUTs partnerorganisasjoner arbeider 
aktivt for at myndighetene skal vedta en 
alkoholpolitikk i sine land som styrker eget 
lovverk, beskytter barn og unge og kan yte 
motstand mot alkoholindustrien. Dette er 
en viktig side av FORUTs innsats for godt 
styresett, rettigheter og likestilling.
 
Les mer om dette på FORUTs engelske 
fagsider: www.add-resources.org

alkoholbruk. De negative konsekvensene 
fra produktet, sammen med de uetiske 
metodene fra flere av produsentene, var 
bakgrunnen for at organisasjonene sendte 
et julekort til Oljefondet med klar melding 
om at Norge må slutte å investere i den 
globale alkoholindustrien. Julekortet og  
en ny video var en del av kampanjen  
Oljefondets alkoholproblem som er 
finansiert av Norad.

Partnermøter i Dublin

Alkoholbruk rammer ofte kvinner 
og barn – også i det globale sør



Høsten 2019 deltok flere enn 
tusen barnehager fra hele Norge 
i FORUT Barneaksjonen og lærte 
om livet til den fire år gamle jenta 
Nanah fra landsbyen Kareneh i 
Sierra Leone.  En viktig del av 
opplegget er at barnehagene 
i Norge samler inn penger til 
FORUTs mange prosjekter for 
barn og unge i Afrika og Asia. 

Innsatsen til de norske barna resulterte 
blant annet i at det nå er bygget en 
barnehage i Kareneh. Det var stor stas og 
fest i landsbyen da barnehagen ble åpnet 
i januar i år. - Det er ikke vanlig med 
barnehager på landsbygda i Sierra  

Leone, selv om behovene er store, 
forteller FORUTs kommunikasjonssjef 
Øyvind Strand Endal. - Mange barn i 
Sierra Leone under skolealder er derfor 
med sine større søsken på skolen. Det 
medfører at skolene ofte er overfylte, og 
undervisningen er ikke tilrettelagt for barn 
som er i barnehagealder, sier han. 

De fleste som bor på landsbygda i Sierra 
Leone er småskala bønder. Alternativet til 
at de minste barna blir med storesøsken 
på skolen, er at de er med foreldrene når  
de jobber på åkeren. Det blir lange og  
utmattende dager i stekende sol for  
små barn. 

Høsten 2020 inviterer FORUT til nye opplevelser og eventyr 
sammen med Nanah. Den nye aksjonen har fått navnet 
«Nanah og sjimpanseskogen», og da vil norske barn lære 
om sjimpanser, hvorfor de er truet og hva som gjøres for å 
redde dem. I tillegg vil de gjennom film få oppleve landsby-
festen da barnehagen i Kareneh ble åpnet.

Skoleløpet 2020-21 har  
fått navnet «Læring gir 
energi». Hovedtema er 
FNs bærekraftsmål num-
mer fire, god utdanning. 
Temaet konkretiseres 
gjennom hverdagen til sju 
år gamle Angel som bor 
i en landsby i Dolakha i 
Nepal. Her har FORUT 
bygd en ny jorskjelv-
sikker skole etter at 
den gamle raste  
sammen under jord-
skjelvet i 2015. 
Skolen er utstyrt 
med et solcellean-
legg som gir nye 
muligheter for god 
undervisning og læring.

FORUT-teamet med ansvaret for barne-
aksjonen er filmprodusent Tor Even  
Mathisen (t.h.) her sammen med Nanah, 
og pedagogisk ansvarlig Morten Lønstad. 
Morten er innleid som vikar for Kirsten 
Bjerkestrand Tschudi, som har mamma-
permisjon. Morten laget også den aller  
første barneaksjonen i 1988, så dette er en 
vikar som vet hva oppdraget handler om! 

Norske barnehagebarn sørger for Norske barnehagebarn sørger for 
barnehage i Sierra Leonbarnehage i Sierra Leon



For sju år siden løp ei fem år gam-
mel jente rundt i en liten landsby 
i Malawi, en times kjøretur sørøst 
for hovedstaden Lilongwe. I dag er 
Lines 12 år, og frisk og rask igjen 
etter en tøff sjukdomsrunde med 
Malaria.

I 2012 og 2013 ble tusenvis av barne-
hagebarn i Norge kjent med Lines og de 
andre barna i Bawatele, en liten landsby 
med om lag 25 familier ute på landsbygda 
i Malawi. Landsbyen med de små husene 
og stråtakene ligger rett ved Chigodi Pri-
mary School. Det går over 500 elever fra 
en lang rekke av slike landsbyer på denne 
skolen, men våren 2020 har det vært helt 
stille her.

Det er Korona-tider i Malawi også. Det er 
få smittede i landet, men mye usikkerhet. 
Presidenten har stengt ned mye virksom-
het, blant annet skolene i landet. Ukene 
framover vil vise om de strenge tiltakene 
virker, slik at skoler og dagligliv kan vende 
tilbake til det normale.

Maisgrøt, popkorn og flodhester
Da FORUT laget barneaksjonen i Malawi, 
gjorde vi det sammen med vår lokale 
partnerorganisasjon MAGGA, Malawi 
Girl Guides Assocation. Organisasjonen 
arbeider med unge jenter og kvinner over 
hele landet, rundt temaer som helse, 
utdanning, og barnerettigheter.

MAGGA har i mange år vært en viktig 
aktør for kvinners rettigheter og muligheter 
i Malawi, og hjelper også mange ekstremt 
sårbare familier når tørke og matmangel 
rammer. Det var MAGGA og Madalitso 
Maonga som fant fram til Bawatele og 
familien til fem år gamle Lines, slik at  
hun kunne bli hovedpersonen i FORUT 
Barneaksjonen i 2012 og 2013.

I en periode samarbeidet MAGGA og 
FORUT om produksjonen av innholdet til 
aksjonen: vi kokte maisgrøt med mor-
moren til Lines, storebror poppet popkorn 
på bålet og vi seilte på Shire-elva der 
flodhestene svømte overalt og elefan-
tene vandret langs bredden. Alt ble med i 
barneaksjonen og filmene, som ble sett av 
70.000 – 80.000 barn i Norge.

Lines i dag
I mai 2020 er Lines 12 år, og hun går i 
femteklasse. Hun er ett år forsinket på 
skolen, fordi hun mistet et skoleår på 
grunn av sykdom. Lines har hatt malaria, 
og sto i fare for å droppe helt ut av skolen 
på grunn av det langvarige fraværet. 

Heldigvis var skolen oppmerksomme  
på problemet, og fikk henne tilbake på 
skolebenken. I dag er Lines helt frisk, 
og klar for å ta igjen det tapte på skolen, 
forteller mormor, som har omsorgs-
ansvaret for Lines og to brødre.

Husker du Lines og lands-
bybarna i Bawatele?

Lines er nå tolv år og flink til å hjelpe 
mormor, her med jordnøtter som renses 
før de hakkes opp og blir en del av dagens 
middag.

Lines og landsbybarna i 2012.
Lines som nummer fem fra venstre.

I løpet av 2019 fikk vi med tre nye 
videregående skoler i et FORUT- 
samarbeid, slik at vi nå har fem 
videregående skoler som støtter ulike  
prosjekter i India og Sri Lanka.  
Her er elevene Eline Byre og Gabriel 
Hvarnes Wiedemann sammen med 
Helene Skinnarland Enoksen fra 
skoleledelsenved Sandefjord vgs 
på Sri Lanka høsten 2019. Skolen har 
signert en ny treårsavtale med FORUT, 
og i 2019 samlet skolen inn utrolige 
512.000 til prosjektet med gjenbo-
setting av flyktningfamilier nord på  
Sri Lanka.

Dette er skolene vi samarbeider med: 
Sandefjord vgs, Hetland vgs, Lena-
Valle vgs, Raufoss vgs og Elverum vgs. 
Planen er å ta godt vare på samar-
beidet med disse skolene, og gjerne 
få med enda noen flere videregående 
skoler i et FORUT-samarbeid!

Ta gjerne kontakt om et slikt VGS-
samarbeid!

FORUTs to planlagte studiereiser til 
Nepal kommende høst avlyses som 
følge av en svært usikker situasjon 
knyttet til koronapandemien. Reisene 
settes opp igjen i oktober og november 
2021. Påmeldte deltagere på høstens 
reiser gis tilbud om å bli overflyttet til 
en av 2021-reisene. Det er stor usik-
kerhet knyttet til hvordan pandemien 
vil utvikle seg både i Nepal og Norge. 
Slik situasjonen er i dag er forskjellene 
med hensyn til smittespredning også 
veldig forskjellige. FORUT har mange 
hensyn å ta i forhold til deltakerne, våre 
lokale partnere og et skjørt helsevesen 
i Nepal. Også høstens studieturer for 
videregående skoler er utsatt.

Vi håper og tror at vi vil kunne gjenopp-
ta vår reisevirksomhet fra høsten 2021.

Stadig flere  
videregående 
skoler   

Studieturer avlyst
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Nytt fra FORUT
Malin Christina  
Irgens startet som  
internasjonal pro-
gramkoordinator i 
FORUT i oktober 
etter å ha jobbet for 
UN Women i Malawi. 

Hun har erfaring med likestillingsarbeid og 
styrking av kvinners økonomiske situasjon 
og har jobbet med ofre for seksuell kjønns-
basert vold og barneekteskap. Malin er ut-
dannet jurist fra University of York i England 
med en mastergrad i international Human 
Rights Law og spesialisering i likestilling og 
maskulinitetsteorier.

Christine Fabara 
begynte som inter-
nasjonal program-
koordinator i FORUT  
i september. Hun  
har en master i  
menneskerettigheter 

fra Universitetet i Oslo, og har arbeidet for 
FNs utviklingsprogram, FNs høykommis-
sær for flyktninger, Utenriksdepartementet 
i Ecuador og Redd Barna i Norge.

Ane Tosterud Holte 
startet som inter-
nasjonal program-
koordinator i  
september. Hun har 
en master i fred- og 
konfliktstudier, og 

kom fra stillingen som politisk rådgiver for 
fylkesordføreren i Oppland. Før dette var 
hun internasjonal rådgiver i AUF.

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

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

• 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:

Ved inngangen til 2020 har FORUT 
mer enn tre tusen faste givere som 
vi kaller FORUT-faddere. Er du en 
av disse er du med på å gi FORUT 
mer enn 6 millioner kroner i året til 
våre gode prosjekter. 

Vi har sett en eventyrlig utvikling i antall 
FORUT-faddere de siste årene, noe som 
blant annet har gjort det mulig for FORUT 
å sette i gang byggingen av Nepals første 
barnepsykiatriske klinikk. 

Nepal er et land med 12 millioner barn, 
stor fattigdom og store utfordringer etter 
jordskjelvkatastrofen i 2015. Barnepsyki-
atri har vært et ikke-tema. Nå får landet 
sin første barnepsykiatriske klinikk og barn 
med store traumer kan endelig få hjelp.

Bildet fra oktober 2019 viser en gruppe 
FORUT-faddere på studiereise i Nepal 
med FORUT, og som her besøker bygge-
plassen for den nye klinikken. Mye har 
skjedd det siste halvåret til tross for at 
Nepal i likhet med Norge ble nedstengt i 
mange uker. Klinikken skal etter planen 
være ferdig i løpet av høsten.

Åsane Folkehøgskole gikk kreativt 
til verks da det ikke lot seg gjøre å 
arrangere det årlige solidaritets-
løpet i Bergen sentrum.
 
Elever og lærere klinte til med et liveshow 
på Facebook som samlet inn over 65.000 
kroner til FORUTs arbeid.

Hver vår de siste årene har elevene ved 
linja “global solidaritet” arrangert solidari-
tetsløpet “Svett for menneskerett” rundt 

Lille Lungegårdsvann i Bergen sentrum. 
Koronapandemien satte en stopper for 
årets arrangement. Elever og lærere la 
hodene i bløt og kom opp med en alterna-
tiv innsamlingsaksjon.

Pengene vil gå til Nepals første barne-
psykiatriske klinikk FORUT bygger der nå. 
Noe av pengene vil også gå til FORUTs 
partner APSA i India for at de skal jobbe 
videre med å gi skole- og barnehagetilbud 
til barn i slummen i Bangalore.

FORUT-faddere forandrer verden!

Sendte live for FORUT

Grafen viser den eventyrlige økningen i 
antall FORUT-faddere de siste årene, og 
hva det betyr i inntekter for oss.


