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Seks millioner mennesker

Gjennom 40 år har FORUT direkte hjulpet mer enn seks millioner mennesker i Asia
og Afrika. Takk for at du er en av våre viktige støttespillere.

Mennesker er nøkkelen til all utvikling
Kjære FORUT-venn, takk for at du
er med på å forandre verden! På
vegne av FORUT og våre partnerorganisasjoner i Asia og Afrika
takker jeg varmt for at du har
støttet arbeidet vårt det siste året.

på regjeringens bærekraftskonferanse. Der
løftet hun opp dårlig psykisk helse som en
global utfordring på linje med klima for det
neste tiåret. Det er både trist og gledelig.
At så mange mennesker har psykiske
problemer er trist og alvorlig, fordi dette
påvirker vår evne til lek, læring, utvikling
og arbeidsevne. Men at statsministeren sa
dette er likevel gledelig og viktig, fordi det
anerkjenner dårlig psykisk helse som det
globale helseproblemet det er.

I dette rapportmagasinet vil vi dele noen
historier fra året som har gått, men også
markere at vi er inne i et jubileumsår! I
2021 er det 40 år siden FORUT ble stiftet.
Vårt mål har hele tiden vært det samme; at
folk skal ha reell makt til å endre sine liv.
Mennesker er nøkkelen til all utvikling.
Covid-19 har med all tydelighet vist hvor
sårbare vi er som mennesker, men også
hvilken styrke vi har! I FORUT blir vi hver
dag både ydmyke og stolte av kollegaene
våre i Asia og Afrika som, med risiko for
smitte og fare for egen helse, deler ut mat,
beskytter barn og kvinner, legger til rette
for at de unge skal få fullført sin skolegang
og mobiliserer sivilsamfunnet i sine land
til å kjempe for at myndighetene skal sikre
folks grunnleggende rettigheter under
pandemien.
Sterke, langvarige og likeverdige partnerskap er grunnmuren i vårt utviklingssamarbeid. I skrivende stund har FORUT
avholdt sitt årsmøte og vi har levert vår
rapport for 2020 til Norad. Våre partnere
imponerer også her; i tillegg til den innsatsen de har lagt ned for å lindre konsekvensene av covid-19, har de evnet å oppfylle mange av de målene vi sammen hadde
satt oss for arbeidet. Det er særlig i kriser
at lederes evne til å ivareta og mobilisere
sine ansatte blir helt avgjørende. FORUTs
partnerorganisasjoner har dyktige og
erfarne ledere som har gitt organisasjonene
handlekraft når landene har stengt ned.
I FORUT-nettverket er vi opptatt av å lære
av hverandre og gjennom hele året har vi
hatt månedlige webinarer, der vi har delt

kunnskap og erfaringer med hverandre. De
digitale plattformene har på mange måter
brakt oss nærmere sammen. I tillegg har vi
gjennom våre globale nettverk vært digitalt
til stede på de viktige møteplassene for
forskning, internasjonal alkohol- og narkotikapolitikk, barns og kvinners rettigheter
og psykisk helse. FORUT-nettverket blir
lagt merke til, fordi det alltid er de tydelige
og sterke stemmene fra våre kollegaer i
Afrika og Asia som løftes fram.
FORUT har denne våren hatt inntil 20
medarbeidere; vi har en solid stamme av
erfarne folk, tre nyansatte og tre som valgte å bli pensjonister i mai. Jeg kan med
stolthet si at vi har dyktige og engasjerte
ansatte i FORUT. Vi ble også nylig sertifisert med den internasjonale standarden
Great Place to Work, noe som betyr at vi
som jobber på Gjøvik, Oslo og i Tromsø
opplever at vi har høy tillit og omsorg for
hverandre og at vi er stolte av arbeidsplassen vår.
Statsminister Erna Solberg innledet i juni

FORUTs nøkkeltall fra 2020
FORUT er medlem av Innsamlingskontrollen og har tre formål:
• drive utviklingsarbeid med partnere i sør
• drive informasjons- og opplysningsarbeid i Norge
• støtte kvinnearbeidsplasser i sør gjennom direkte import av
varer for salg i Norge
I 2020 hadde FORUT en omsetning på 51.932.615 kroner.
Av FORUTs totale kostnader har 86,5 % gått til formålet.
2,2 % av totale kostnader har gått til administrasjon.
11,3 % av pengene ble brukt på produksjon og gjennomføring av
pedagogiske opplegg, kampanjer og innsamlingsaksjoner.
Fordeling av midlene til FORUTs
utviklingssamarbeid i våre land i Asia og Afrika.

I FORUT nådde vi en milepæl da Nepals
helseminister i januar klippet snora til den
nye barnepsykiatriske klinikken i Katmandu. Endelig har Dr. Arun Kunwar og hans
stab fått et bygg til behandling av barn og
unge med psykiske lidelser. Bygget representerer imidlertid også noe større; fordi
dette er et kompetansesenter som kan nå
ut til hele Nepal. Og enda viktigere; det er
til inspirasjon og støtte til andre land som
sårt trenger samme kompetanse og tilbud.
I 40 år har FORUT arbeidet mot fattigdom
og for en rettferdig verden og mange av
partnerorganisasjonene våre har vært med
oss nesten like lenge. Derfor vil jeg gi det
siste ordet til min kollega Sheila Devaraj
fra vår indiske partner APSA, som har
samarbeidet med FORUT i 35 år:
APSA has gained ever so much from this
partnership – a deeper understanding
of the issues affecting our people, the
strength to go on working even when we
didn’t have much else. FORUT has not just
been partner, but mentor, co-collaborator,
constructive critic, fellow-traveller and a
staunch, staunch friend!!
We hope to sojourn alongside you for
many years to come, and close with our
best and warmest wishes to all at FORUT.
Ida Oleanna Hagen,
generalsekretær

Nepals første
barnepsykiatriske
klinikk innviet

Afrika: Kampen mot
virus, vold og fattigdom
FORUTs arbeid i Sierra Leone, Malawi
og Zambia har vært preget av covid-19
det siste året. Erfaringer fra ebola-krisen
har vært nyttig i håndteringen, men i
kjølvannet av viruset truer andre farer.
Koronaviruset utgjør en enorm trussel
for fattige land, men mange land i Afrika
sør for Sahara har heldigvis ikke hatt den
eksponensielle smitteveksten vi har sett i
den vestlige verden. Det kan være mange
grunner til det, som bedre kunnskap om
og erfaring med smittespredning og naturkatastrofer. En annen grunn kan være
at begrenset testkapasitet gir høye
mørketall.
Likevel har pandemien hatt alvorlige
følger for veldig mange. Stengte skoler
og mindre tilgang til markeder for å selge
varer har ført til økt fattigdom, og noen
familier ser ingen annen mulighet enn å
gifte bort døtrene. Det har også vært en
voldsom økning i antall tenåringsgraviditeter og kjønnsbasert vold.

av en kraftig økning i selvmord blant unge
menn under pandemien.
Bekjemper skadelige myter
FORUTs partnere i Sierra Leone, FoRUT
og Pikin To Pikin, har fra begynnelsen av
pandemien jobbet med å spre viktig og
riktig informasjon til lokalsamfunnene om
hygienetiltak og restriksjoner. Det skjer
blant annet gjennom radioprogrammer,
gjennom eksisterende barne- og ungdomsgrupper på skolene og gjennom
religiøse- og tradisjonelle ledere. Partnerne kjemper for å bryte ned skadelige
myter, som for eksempel at helsestasjoner
er spredere av covid-19 eller at palmeolje
er en kur mot viruset.
FoRUT Sierra Leone er bekymret for de
psykiske ettervirkningene av både ebola
og covid-19. Mange er usikre og redde.
FoRUT Sierra Leone kjemper for at
psykisk helse skal bli integrert i helsetjenesten på lik linje med fysiske helsebehov.

Psykososial hjelp
FORUTs partnerorganisasjon i Malawi,
Malawi Girl Guides Association (MAGGA),
er en jentespeiderorganisasjon som jobber
med forebygging av barne-ekteskap og
seksuell og kjønnsbasert vold. Nå hjelper
de jenter som er blitt utsatt for overgrep
under pandemien.

SHARPZ, FORUTs partner i Zambia, har
også arbeidet med å øke kompetansen
på psykisk helse i distriktene. I tillegg
har de drevet utstrakt informasjons- og
hygienearbeid det siste året. I lange
perioder under pandemien har det vært
alkoholforbud i landet, og SHARPZ har
jobbet tett med myndighetene som
rådgiver og for å samle data.

MAGGA jobber direkte med ofrene ved
å gi psykososial støtte, rapportere saker
til rettssystemet, samt med å hjelpe dem
tilbake på skolen. Malawi har en høy
grad av seksuell og kjønnsbasert vold i
normaltid, spesielt vold i nære relasjoner.
I krisetider forsterkes gjerne eksisterende
ulikheter, og det er de mest sårbare som
rammes hardest. Malawi er også rammet

Vaksinering går tregt
Det store spørsmålet er hvilken tilgang
de afrikanske landene får på vaksiner
framover. Foreløpig har det gått for tregt.
Et globalt samarbeid har utviklet vaksiner
på rekordtid, men de fattigste landene
står som vanlig bakerst i køen. Rettferdig
vaksinefordeling er en forutsetning for å
løse denne krisen.

6. januar 2021 klippet Nepals helseminister over snora og innviet landets
første barnepsykiatriske klinikk i hovedstaden Katmandu. Dette er en viktig
milepæl for barn i Nepal og for alle som
har jobbet hardt for å hjelpe barn med
psykiske lidelser i landet.
Byggingen av klinikken er et samarbeidsprosjekt mellom FORUT, norske
psykiatere og barnerettighetsorganisasjonen CWIN Nepal som lenge har
arbeidet for barns psykiske helse.
Takket være finansiering fra private
givere, næringsliv og FORUT-faddere
har prosjektet blitt realisert.

FORUT i FNs
narkotikakommisjon
Eva Sigrid Braaten fra FORUT og nettverket Drug Policy Futures snakket på
møtet i FNs “Commission on Narcotic
Drugs” torsdag 15. april.

Etter at FNs medlemsland hadde
presentert sine innlegg, var det sivilsamfunnet sin tur. FORUT var blant få
organisasjoner som ble tildelt taletid.
Den brukte internasjonal programkoordinator Eva Sigrid Braaten på å
peke på en ny rapport fra nettverket
Drug Policy Futures (DPF). Rapporten
viser at enigheten fra UNGASS – generalforsamlingen i FNs spesialsesjon
2016, der FNs medlemsland var samlet
i New York for å løse verdens narkotikaproblem – ikke har blitt fulgt opp godt nok.
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FORUT 40 år: Mer enn seks
millioner har fått hjelp
Det har gått fire tiår siden FORUT
ble stiftet med et brennende ønske
om å forandre verden i positiv
retning. Tre generalsekretærer ser
tilbake på hva organisasjonen har
fått til.

Siden det historiske stiftelsesmøtet 28.
april i 1981 har FORUT hver dag kjempet
mot fattigdom og for en rettferdig verden.
Status i 2021 er at Innlandets bistandsorganisasjon har direkte hjulpet mer enn
seks millioner mennesker gjennom blant
annet utdanning, beskyttelse, husbygging,
helsehjelp, yrkesopplæring og nødhjelp.

sjoner i Asia og Afrika som hver dag gjør
en enorm innsats for de svakeste og mobiliserer dem til kamp for sine rettigheter.
Sterke, langvarige og likeverdige partnerskap har vært nøkkelen til vår suksess,
sier Ida Oleanna Hagen, generalsekretær
i FORUT.

Nanah er en av dem
Ansiktet i mosaikkbildet på forsiden, som

– FORUT har 16 solide partnerorganisa-

Sierra Leone er et av verdens fattigste
land og er preget av en lang og blodig
borgerkrig. FORUT har drevet utviklingssamarbeid i landet siden 1989.
Nanah og familien hennes lever et enkelt,
men godt liv. De har verken mye plass
eller penger, men Nanah og søstrene
Mabinty og Isato har gode muligheter for
å fullføre skolen og skape seg en framtid.

Det utgjør flere enn Norges befolkning.
Men tallet er langt høyere hvis vi regner
med ringvirkninger av den direkte hjelpen
og arbeidet for menneskerettigheter og
politisk endring.
– Jeg blir jo både ydmyk og stolt når
virkningene av FORUTs arbeid gjennom
40 år oppsummeres på denne måten.
Målet vårt er at folk skal ha reell makt til å
endre sine liv, og det er fantastisk at vi har
skapt positiv forandring for så mange.

dannes av hundrevis av portretter fra
FORUTs arbeid, er Nanah Kamara fra
Sierra Leone. Hun er sju år gammel og bor
i Port Loko-distriktet. I landsbyen hennes
har FORUT bygget blant annet skole,
barnehage, helsestasjon og brønner.

Mange i landsbyen deltar i spare- og
lånegrupper organisert av FORUT, slik at
de både kan hjelpe hverandre og skape
en bedre framtid for sin egen familie. For
eksempel da en brønn gikk i stykker, gikk
spare- og lånegruppa sammen og sørget
for å få den reparert – til glede for hele
landsbyen.
FORUTs tre generalsekretærer gjennom
historien: Morten Lønstad, Ida Oleanna
Hagen og Terje Heggernes.

Har bidratt med én milliard kroner
Historien om FORUT startet med pionerarbeid på Sri Lanka. Ungdomsorganisa-

sjonen NGU satte i gang fiskeriprosjektet
Cey-Nor som omfattet blant annet fiskebåtfabrikk, mekanisk verksted, fiskegarnfabrikk og prosjekter for landsbyutvikling.
I forlengelsen av dette gikk IOGT, NGU
(nå Juvente) og IOGTs Juniorforbund (nå
Juba) i 1981 sammen om å stifte FORUT –
solidaritetsaksjon for utvikling.
Organisasjonen ble etablert på Gjøvik med
Terje Heggernes som generalsekretær.
Han har de siste årene jobbet som seniorrådgiver og gikk nylig av med pensjon.

FORUTs andre generalsekretær, Morten
Lønstad, har den siste tiden vært tilbake i
FORUT som vikar for å jobbe med nettopp Barneaksjonen og fortellingene om
Nanah, som mange har blitt kjent med
gjennom filmer, historier, mat og musikk.

Stort engasjement
i Norge!

– Grunnlaget for FORUT er troen på at
folk kan skape endring og at verden kan
forandres. Det gjelder både for mennesker
i utviklingsland og våre kampanjedeltakere
i Norge. Vi som jobber i FORUT kjenner
hver dag på at det er meningsfylt å bety
noe for andre, og det er også det barn
og unge som deltar i Barneaksjonen eller
Skoleløpet får oppleve, sier Lønstad.

Noen eksempler fra det siste året:
Åsane folkehøgskole gjennomførte
“Svett for menneskerett” og samlet inn
over 150.000 kroner.

Nytt pionerprosjekt: Psykisk helse
Det hele startet med Cey-Nor-prosjektet
som handlet om arbeid og inntekt på
Sri Lanka. Deretter har FORUT lagt flere
temaområder inn i sitt helhetlige utviklingssamarbeid: kvinner og likestilling,
barnerettigheter, godt styresett og sivilsamfunn, og rus som hinder for utvikling.
Det sistnevnte, profilprosjektet «Alcohol,
Drugs and Development» (ADD), har blant
annet gitt FORUT en tydelig stemme i
WHO og andre FN-organer.

– FORUT har hatt en eventyrlig utvikling
og er i dag en anerkjent og viktig bistandsorganisasjon. Det handler primært om
langsiktig og bærekraftig bistand, men
FORUT har også håndtert omfattende
katastrofer og kriser, som for eksempel
krigen og tsunamien i Sri Lanka og
jordskjelvet i Nepal. Nå er det følgene av
koronapandemien som rammer særlig
barn hardt, og FORUT og våre partnere er
fortsatt tett på og bidrar, sier Heggernes.
Gjennom historien har FORUT bidratt
med over én milliard kroner til prosjekter
i utviklingsland. Organisasjonen har rammeavtale med Norad, enkeltprosjekter
som finansieres av Utenriksdepartementet
og egne innsamlingsaktiviteter gjennom
næringsliv, kulturliv, faste givere og kampanjer i skoler og barnehager.
To millioner kampanjedeltakere
Mange barn og unge i Norge blir kjent
med FORUT og verden gjennom organisasjonens opplysningsarbeid og innsamlingsaksjoner. Barneaksjonen, Skoleløpet
og Ungdomsaksjonen skaper holdninger,
engasjement og forståelse for verden
rundt oss. Samtidig bidrar deltakerne med
solidaritet i praksis. Noen husker kanskje
også Te for ti-aksjoner på 80- og 90-tallet.
På 40 år har mer enn to millioner barn og
unge vært med på FORUTs kampanjer.

De siste årene har FORUT satset spesielt
på psykisk helse. Det er et viktig temaområde som har vært neglisjert på bistandsfeltet. FORUT bidrar i pionerarbeidet med
å løfte psykisk helse og ikke-smittsomme
sykdommer i bistanden, der Norge også
har tatt en ledende rolle. I Nepal har FORUT
finansiert landets første barnepsykiatriske
klinikk.
– Dårlig psykisk helse er en av vår tids
største globale utfordringer og er tett
forbundet med våre andre tematiske
områder. I mange deler av verden er
det dessverre fortsatt utbredt å mene at
barn og unge ikke har en psykisk helse. I
tiden framover blir psykisk helse et viktig
temaområde for FORUT i kampen mot
fattigdom og for en mer rettferdig verden,
avslutter FORUTs generalsekretær, Ida
Oleanna Hagen.

Det er mange som gjennomfører
aksjoner til inntekt for FORUT.

Læringsverkstedet Vestskrenten
idrettsbarnehage lagde takeawaymiddag og solgte 170 porsjoner.
Sandefjord videregående skole samlet
inn kr. 513.403 til bygging av hus til
internflyktninger nord på Sri Lanka.
Bonderudbakken gårdsbarnehage på
Kolbu satte, hyppet, tok opp og pakket
økologiske poteter og solgte til barnas
familier.
FORUT-fadder Hanne Senstad
arrangerte sokkelotteri til inntekt for
FORUT som resulterte i kr. 37.097.
Stavsetmyra barnehage i Trondheim
solgte egenprodusert honning til inntekt
for Barneaksjonen.
Urbane Totninger fortsetter å imponere
og bidrar også i 2021 bl.a. med inntekter fra ett av sine sommershow.

Innsamlinger på
Facebook

FORUT feirer 40 års arbeid mot fattigdom og for en rettferdig verden. I den
anledning bruker mange FORUT-venner
sin egen bursdag på Facebook til å lage
en innsamling.

Ellen Bjølseth gikk bort i desember 2020,
72 år gammel. Hun er en viktig del av
FORUTs historie som informasjonsleder
gjennom mange år. Hun vikarierte også som
generalsekretær i ett år.

Nesten 150 FORUT-venner er påmeldt
bursdagsstafetten, og så langt har det
innbrakt mer enn 350.000 kroner. Et
resultat som gir en viktig krisepakke til
barn og deres familier som trenger vår
støtte i våre samarbeidsland.
Har du spørsmål eller vil melde deg
på bursdagsstafetten, ta kontakt med
Elisabeth på tlf 414 37 002 eller e-post
elisabeth@forut.no.

Indrani, til høyre,
sammen med
venninnen
Geetha.

Gledelig gjensyn med Indrani
Tusenvis av barn i Norge blir fra
høsten kjent med fem år gamle
Indrani fra India gjennom FORUT
Barneaksjonen. Med fengende
barnemusikk av Maj Britt Andersen
får en ny generasjon barn bli kjent
med en av Barneaksjonens mest
populære hovedpersoner.

“Indranis drøm”
Indrani er også hovedperson i FORUT
Skoleløpet som lanseres til høsten. Her
blir elevene kjent med “dagens” Indrani,
som har blitt 15 år. Hverdagen er sterkt
preget av covid-19, noe som byr på
utfordringer både når det gjelder
økonomi, helse og utdanning.

Maj Britt Andersen besøkte India og
Indrani med FORUT i 2010 og 2011. På
bakgrunn av dette møtet ga hun ut
albumet «Indranis sang», som ble
nominert til Spellemannspris.

Indrani er ei jente med tydelige mål og
drømmer for fremtiden, og hun jobber
hardt på skolen for å ha mulighet til å
oppfylle drømmene sine.

Nå blir Barneaksjonen om Indrani relansert med mye nytt innhold. Vi får blant
annet se hvordan hun har det i dag.

Invitasjonene som er sendt ut
til landets barnehager
og skoler.

INVITASJON 2021/22

om
nende historien
Hør den spen
15 år
. Hun har blitt
Indrani fra India
e på tiden da
og vi ser tilbak
n.
gikk i barnehage
hun var fem og
k opplegg
Et pedagogis
e elementer i
tilpasset viktig
barnehagen
Rammeplan for
n.
plane
Lære
og

Barneaksjonen

iteter
Varierte aktiv
musikk av
og fengende
ersen.
Maj Britt And

På reise med FORUT

Great Place To Work

I mai gikk Terje Heggernes over i pensjonistenes rekker, og
ansvaret som faddergeneral og reiseleder for FORUTs turer er
overtatt av Elisabeth Løvstad.

FORUT er anerkjent med den globale standarden «Great Place
to Work». Samtlige ansatte er fornøyd med arbeidsplassen sin i
en ny medarbeiderundersøkelse.

Det blir dessverre ingen studieturer til FORUTs prosjektland i
2021, men vi håper å komme i gang igjen i løpet av 2022. Hold
deg oppdatert og les mer om våre tidligere turer til Sri Lanka,
Nepal og India på forut.no/fadder/reise

– En Great Place to Work-sertifisering er et synlig bevis på at
FORUT har lykkes med en tillitskultur preget av respekt, stolthet
og fellesskap, sier Jannik Krohn Falck, administrerende direktør
i Great Place to Work.

Fra CWINs arbeid ute i
felt i Nepal.

Bashu Dev fikk
ny skole

Sør-Asia: Enorm
innsats for de fattigste
Smittespredning ute av kontroll, virusmutasjoner og konsekvenser av
nedstengninger har rammet India,
Nepal og Sri Lanka hardt. FORUTs
partnere legger ned en enorm
innsats i sine lokalmiljø og bidrar
med nødhjelp til de svakeste.
Dødstallene stiger, og sykehusene i India
og Nepal sliter med mangel på oksygen
og kapasitet. For fattige familier er det
imidlertid tap av inntekt som truer mest.
Mange familier er kastet ut i akutt nød og
sliter med å dekke grunnleggende behov
som mat og vann. Det fører til mer underernæring og sult.
I tillegg til krevende utviklingsarbeid med
nye forutsetninger, har mye handlet om å
drive nødhjelp det siste året. FORUT har
fått fem millioner kroner ekstra i støtte fra
Norad for å øke innsatsen i Nepal. FORUT
har også brukt egne midler for å skalere
opp nødhjelpsarbeidet i slumområder i
delstatene Karnataka og Telangana i India.
Imponerende resultater
Krisetelefonene Childline og Child
Helpline, som FORUTs partnere driver i
henholdsvis India og Nepal, har hatt en
voldsom økning i antall telefoner. Barna
har blant annet rapportert om incest,
misbruk på nett og akuttbehov for mat og
medisinsk hjelp. Antall barnebryllup har
også økt. Heldigvis har FORUTs partnere
CWIN, CWC og APSA klart å avverge
mange barnebryllup det siste året og har
fått mange jenter tilbake på skolen.
– I vanskelige tider er det godt å kunne
bidra, fortalte CWINs leder, Sumnima
Tuladhar, i et møte med Norges utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Frykt og vold
Det oppstår mange krevende situasjoner
der modige medarbeidere tar ansvar. Når
alarmen går og et barn må reddes ut av
en familie, er Child Helpline avhengig av
støtte fra politiet.

– Vi fikk en telefon om ei jente som ble
voldtatt av faren. Men politiet ville ikke
være med på utrykning fordi de var redde
for å bli smittet. Verdifull tid gikk tapt da
vi forsøkte å overtale politiet. Dette kunne
vi ikke godta, og så oss nødt til å trosse
egen frykt og dra ut på egenhånd. Innen vi
kom fram, hadde jenta blitt voldtatt enda
en gang av faren. Det knuste hjertene
våre og vi var rasende, fortalte en opprørt og gråtkvalt Tuladhar i møtet med
utviklingsministeren. Jenta ble tatt hånd
om av CWIN og får nå hjelp.

Bashu Dev Upreti er 13 år og går i
8. klasse på Chitre Secondary School.
Den ligger i Dolakha-dalen i Nepal.
Episenteret for det store jordskjelvet
som rammet Nepal i 2015 var i dette
området. Skolen til Bashu Dev er én av
21 skoler som FORUT har fått i oppdrag
å bygge av den norske ambassaden i
Nepal etter jordskjelvet i 2015.
Bashu Dev var åtte år da jordskjelvet
ødela den gamle skolen. De fleste
husene i landsbyen ble også jevnet med
jorden, og han husker hvor redde alle var.
Det er FORUT sammen med de lokale
partnerorganisasjonene Tuki og CWIN
som har bygget den nye skolen. Lokalbefolkningen i landsbyen var også en
viktig del av både planleggingen og
byggingen.
Ingeniører Uten Grenser har bistått med
kvalitetssikring underveis. Nepal er et
land hvor jordskjelv rammer med jevne
mellomrom. I tillegg er landskapet i
Dolakha bratt og utilgjengelig, så
byggearbeidet har vært krevende.

Krisen har nådd Sri Lanka
I det dette magasinet går i trykken er det
klart at Sri Lanka opplever en dramatisk
økning i antall smittede og døde av
covid-19. Den kritiske situasjonen i nabolandene India og Nepal, har dessverre, men
ikke uventet, skylt inn over øysamfunnet.
Samtidig som viruset herjer, utnytter
regjeringen krisetiden til å stramme grepet
om egen befolkning og om det sivile samfunn. Dessverre er krisetid også tid før økt
korrupsjon og mer sentralisering av makt.
Fra FRIENDs
arbeid i Sri Lanka
med å sy
munnbind.

Nye skoletoaletter
Gode toaletter på skolen er viktig både
for elevenes hygiene, for å hindre
smitte og for at jentene skal være
trygge og ikke miste skoletid når de
har mensen.
FoRUT Sierra Leone er blant FORUTs
partnere som bygger toaletter med
tilgang på rent vann som et ledd i
arbeidet med at flere skal fullføre
skolen. På bildet åpnes et nytt
hygieneanlegg på UMC Primary School
i Moyamba-distriktet.

Avsender:
FORUT,
Boks 300,
2803 Gjøvik

Nyansatte
Therese Vangstad er
ansatt som markedsog kampanjekoordinator i FORUT med
ansvar for samarbeid
med næringslivet.
Hun har blant annet
bakgrunn fra Kirkens Nødhjelp og Miljøstiftelsen Zero. Hun er utdannet statsviter
fra Universitetet i Oslo. Therese skal ha
ansvaret for å utvikle og gjennomføre
kampanjer som skaper synlighet og som
genererer støtte og nye givere, særlig fra
næringslivet.
Eivind Pedersen
Skeie er ny internasjonal programkoordinator i FORUT. Han
kommer fra arbeidet
som rådgiver i Justisog beredskapsdepartementet. Han er utdannet siviløkonom
fra Norges Handelshøyskole med hovedfag
innen samfunnsøkonomi, samt en bachelor
i tverrkulturell kommunikasjon og samfunnsfag fra MF vitenskapelig høyskole.
Eivind vil ha ansvar for FORUTs landprogram i India og Zambia og i tillegg
jobbe med MEAL (Monitoring, evaluation,
accountability and learning) og FORUTs
webinarer.
Hannah Hills er ny internasjonal programkoordinator. Hun har
bl.a. erfaring fra FNs
utviklingsprograms
«Oslo Governance
Centre» og Norsk
organisasjon for asylsøkere. Hun har en
bachelor i internasjonal utvikling fra The
University of Sussex og en master i
menneskerettigheter fra Universitetet i
Oslo. Hannah vil ha ansvar for landprogrammene i Sierra Leone og Malawi, i
tillegg til å være en del av MEAL-teamet.

ier:

Følg oss på sosiale med
Facebook:
FORUT - Solidaritetsaksjon for utvikling
Twitter:
@FORUT_No

Instagram:
@FORUTFORUT

Se også: forut.no/nyheter/

Sammen forandrer vi verden!
Solide og likeverdige partnerskap
har vært nøkkelen til FORUTs gode
resultater. Nå er vi på utkikk etter
nye samarbeidspartnere.

I fire tiår har FORUT praktisert solidaritet
gjennom partnerskap med lokale
organisasjoner i Asia og Afrika. Sammen
har vi bidratt til at mer enn seks millioner
mennesker har fått skolegang, helsehjelp
og yrkesopplæring. Vi har sørget for nødhjelp når borgerkriger, jordskjelv og pandemi

Selda er ny FORUTambassadør

Programleder og fysiker Selda Ekiz har et
sterkt engasjement for en mer rettferdig
verden. Derfor har hun nå blitt FORUTambassadør. Da forespørselen kom,
svarte hun raskt med et entusiastisk ja.
I likhet med FORUT er hun opptatt av at
alle skal ha like rettigheter og muligheter.

har rammet lokalsamfunnene vi er til stede i.
Vi får bedre resultater ved å samarbeide og
lære av andre. Derfor er vi på utkikk etter
folk og bedrifter som ønsker å dele av sin
kunnskap og erfaring, eller som vil bidra
økonomisk.
Vil du høre mer om hvordan et slikt
samarbeid kan bli til?
Ta kontakt med markeds- og kampanjekoordinator Therese Vangstad på
tlf 480 48 636 eller therese@forut.no.

Nepals ambassadør
til Australia

Vi er veldig stolte av at Sumnima Tuladhar,
leder i FORUTs partnerorganisasjon CWIN,
har blitt utnevnt til Nepals ambassadør til
Australia. Sumnima har kjempet for barns
rettigheter og beskyttelse i over 30 år og
har bygget opp CWIN som den ledende
barnerettighetsorganisasjonen i Nepal.

• 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.

