NRKs TV-aksjon 2020:

RETT TIL
Å VÆRE METT

Innledning
Hvert år dør 2,5 millioner barn av sult og underernæring. Det er et tall som er vanskelig å ta innover seg.
Like vanskelig er det å begripe at hvert femte barn i verden i dag er kronisk underernært. Dette får enorme
konsekvenser, ikke bare for det enkelte barn og dets familie, men også for samfunnet som helhet.

Flere mennesker sulter nå enn for fem år siden.
Fram mot 2015 gikk utviklingen i riktig retning, men
nå har den stagnert i noen verdensdeler, og har
reversert i andre. Klimaendringer, krig og konflikt er
viktige årsaker til dette. Utfordringene på nasjonalt
og lokalt nivå handler blant annet om skjøre helsesystemer, dårlig tilgang på variert kost og manglende
kunnskap om småbarnsernæring. Dette har Redd
Barna kompetanse på, og ønsker å jobbe med i en
eventuell TV-aksjon.
150 millioner gutter og jenter vokser opp med
et svakere utgangspunkt enn andre barn. Dårlig og
mangelfull ernæring i starten av livet gir barn brutale, uopprettelige skader. Nedsatt fysisk og kognitiv
utvikling fører til at de oftere er syke, strever mer
på skolen, faller ut av utdanningsløpet, får færre
muligheter i yrkeslivet, har lavere inntekt og dårligere
levestandard.
Å la barn gå kronisk sultne er ikke bare å skusle bort
samfunnets verdifulle ressurser. Det er også et brudd
på barns soleklare rett til liv og helse. En rettighet
som er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i FNs
verdenserklæring om menneskerettigheter.
Det er ikke tilfeldig hvem disse barna er. De tilhører
fattige familier, ressurssvake sosiale grupper og etniske
minoriteter. De bor i områder rammet av krig, konflikt
og utfordringer knyttet til klimaendringer. Noen har
funksjonsnedsettelser. Ulikheten øker mellom de som
har og de som ikke har.
Det anerkjente tidsskriftet The Lancet1 har fastslått
hvilke tiltak som virker: Behandling av akutt underernæring, støtte til riktig ernæring i barnets første
1000 dager, samt tiltak for å forhindre at underernæring går i arv fra mor til barn. Det er disse tiltakene Redd Barna tar utgangpunkt i når vi mobiliserer til
kamp mot sult. I tillegg må forutsetninger sikres, slik
at vi kan lykkes med disse satsningsområdene. Dette
handler for eksempel om klimatilpasset jordbruk og
en bærekraftig tilgang på trygg mat.
Vi står ved et avgjørende veiskille: Vil vi sette inn
tiltak for å snu den negative trenden, eller skal vi la
sulten ta overhånd? Velger vi det siste, kommer 119
millioner barn fortsatt til å være underernært2 i år
2030, når fristen for å nå FNs bærekraftsmål nr. 2 går
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Lancet Series on Maternal and Child Nutrition, 2008; 2013
Anslag gjort av Redd Barna i rapporten Still Left Behind, 2018

Akutt underernæring
(avmagring)
Akutt underernæring oppstår
som resultat av redusert næring
og/eller sykdom som resulterer
i plutselig vekttap. Barn som er
akutt underernært har for lav
vekt i forhold til sin høyde.
Kronisk underernæring
(veksthemming)
Kronisk underernæring oppstår
i løpet av de første 1000 dagene, og er et resultat av dårlig
eller feil mattilførsel over tid.
Barn som er kronisk underernært har lavere høyde enn
forventet for sin alder.

FNs barnekonvensjon
Alle barn har rett til liv
(Artikkel 6), mat og helse
(artikkel 24).

Tallenes tale
50 millioner barn er akutt
underernært, det tilsvarer 7,5
% av alle barn. 16 millioner av
dem er i fare for å dø.
Sult og underernæring er bakenforliggende årsak i 45 % av
tilfeller der barn dør før fylte
fem år. Dette tilsvarer ca. 2,5
millioner dødsfall blant barn
hvert år.
Mer enn hvert femte barn i
verden (22,2 % av alle barn) er
veksthemmet. Dette utgjør 150
millioner barn med økt risiko
for redusert kognitiv utvikling.
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ut. Redd Barna mener vi ikke har noe alternativ: vi
velger å gå til kamp mot sulten.
Med drahjelp fra den norske befolkning
skal vi nå ut til 450 000 barn og deres
foreldre med livsviktig hjelp.

Redd Barna og vårt arbeid med ernæring

Redd Barna ble stiftet i 1919, blant annet for å hjelpe
barn som sultet i landene som gikk tapende ut av 1.
verdenskrig. I datidens Storbritannia ble det å hjelpe
fiendens barn sett på med mistro, og Redd Barnas
foregangskvinne Eglantyne Jebb ble arrestert og
bøtelagt for sin aktivisme. Det går en tydelig linje fra
starten i 1919, gjennom hundre år med innsats for de
mest sårbare barna og fram til i dag.
Redd Barna er i dag en global organisasjon som
arbeider i 120 land i alle verdensdeler. Organisasjonens kjennetegn er fortsatt at vi står fullt og helt på
barnas side, med utgangspunkt i barnets individuelle
og ukrenkelige rettigheter, og at vi arbeider der barn
trenger vår hjelp mest: i krigsherjede områder, i land
hvor elementære rettigheter ikke innfris, eller der underernæring, fattigdom og nød er en del av hverdagen.
I dag ser vi tydelige resultater av en ny trussel mot
barns liv og oppvekst: klimaendringer. Våre programmer er raskt blitt tilpasset denne virkeligheten på
bakken.
Vårt arbeid med sult og ernæring bygger ikke bare på
hundre års erfaring, men også på forskning om hva som
virker. I samarbeid med våre mange lokale partnere, er
våre ansatte godt plassert for å nå de barna som har
størst behov for vår hjelp.
En målrettet innsats for lindring og forebygging av
sult vil gjøre en enorm forskjell for hundretusener av
barn. Vi vil ha hele Norges befolkning med oss i kampen
for alle barns rett til en god og rettferdig start på livet,
og til et liv uten sult.

Redd Barna arbeider for
at alle barn skal overleve,
lære, være trygge og få sine
rettigheter oppfylt.

Vi arbeider for at alle barn
skal ha et verdig liv, uansett
hvem de er, hvor de bor og
hvilket utgangspunkt de har.

Forsiden: Da fire måneder gamle
Mumtas ble henvist til en klinikk av
en av Redd Barnas helsemedarbeidere i Somalia, var babyen kritisk syk
og i ferd med å dø av sult og underernæring. Etter nesten en måneds
behandling er den lille jenta frisk, og
kan bæres hjem av mamma Shukri.

FNs bærekraftsmål artikkel 2:
Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og
fremme bærekraftig landbruk
innen år 2030.

Vi er partipolitisk og
religiøst nøytrale, og baserer
vårt arbeid på FNs barne
konvensjon.
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Slik fungerer prosjektene våre
Prosjektene våre både utfyller og forsterker hverandre. Arbeidet vårt starter med mor under
svangerskapet, og videreføres gjennom barnets to første leveår. Vi jobber også med tenåringsjenter
fordi vi vet vi kan bryte den onde sirkelen av underernæring i denne fasen. Vi er opptatt av bærekraft
i våre prosjekter, og jobber for å forbedre mulighetene for stabil tilgang på næringsrik mat. Det kan
for eksempel dreie seg om lokal klimatilpasning eller kunnskap om dyrkingsmetoder.
Vi vil bygge innsamlingsaksjonen rundt fire hovedkomponenter:

Barnets
første
1000 dager

Behandling av
akutt
underernæring

Neste
generasjon

Tilgang på
næringsrik
mat

• Barnets første 1000 dager
Dette er utfordringen
Et barns kropp og hjerne utvikles for fullt i barnets
første 1000 dager3. For lite eller feil ernæring i
denne perioden kan føre til uopprettelig skade hos
et barn. Forskning viser at småbarn som er kronisk
underernærte får en dårlig start på livet: de er lavere av vekst, oftere syke, har ofte redusert kognitiv
kapasitet og faller oftere ut av skolen enn andre
barn. Denne skjevheten forfølger dem gjennom
livet. For eksempel tjener et barn som har vært kronisk underernært i gjennomsnitt 20 prosent mindre
som voksen sammenlignet med velernærte barn4.
All forskning tilsier at morsmelk er den beste
maten og medisinen for nyfødte og små barn.
Amming er derfor et av de mest effektive tiltakene i å hindre dødsfall blant barn5. Dette gjelder
særlig i fattige deler av verden, hvor mangel på
hygiene gjør morsmelkerstatning og flaskemating

svært risikabelt. Dette til tross, på verdensbasis blir
kun 40 prosent av barn under seks måneder full-ammet6.
Hva vi gjør
Barnets 1000 første dager, fra unnfangelse til
toårsalderen, er kjent som mulighetens vindu i et
ernæringsperspektiv. Denne muligheten bruker
Redd Barna for alt den er verdt. Vi baserer vårt
arbeid på fire essensielle ernæringsanbefalinger
innenfor de 1000 dagene (se illustrasjon på side 4).
I dette arbeidet handler det først og fremst om
kunnskap og forbedring av praksis.
Redd Barna legger til rette for god småbarns
ernæring på flere måter: Vi setter opp mor-barnvennlige områder og klinikker, slik at kvinner får
støtte og tilrettelegging for å gi barna sine riktig
ernæring. Vi gir helsearbeidere opplæring i å hjelpe

3 Fra unnfangelse til barnets andre bursdag.
4 Grantham-McGregor et al. The Lancet, 2007: Developmental potential in the first 5 years for children in development
countries.
5 The Lancet Breastfeeding Series, 2016; Jones et al. The Lancet, 2003: How many child deaths can we prevent this year?
6 UNICEF & WHO (2016): Tracking progress for breastfeeding policies and programmes.
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Barnet får
morsmelk

1

time etter
fødsel

Barnet
fullammes i
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De 1000 viktige dagene
for en god start i livet:
Det begynner med god
ernæring for mor når
hun er gravid, og fortsetter med fire viktige
elementer i barnets
ernæring de to første
leveårene.
og veilede mødre, etablerer mødregrupper, og
sørger for at mødre har tilgang på både en-til-en
veiledning og gruppesamtaler. Videre hjelper vi
mødre med å trosse barrierene for amming, blant
annet ved å avkrefte myter (som at underernærte
og stressede mødre i krigsområder ikke kan og bør
amme), hjelper til med smertelindring og ammeteknikker, og involverer mennesker som ofte påvirker mødres valg og muligheter for amming. Dette kan
være ektemenn, svigermødre og kulturelle ledere.
Vi jobber også for at de mest marginaliserte barna
skal få hjelpen helt hjem. Vi gir opplæring til lokale,

måneder

Barnet får morsmelk i kombinasjon
med annen
næringsrik
mat fra

Barnet fortsetter å få
morsmelk
fram til minimum

2
år
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måneder

God ernæring for gravide

ufaglærte mobile helsearbeidere og setter dem i
stand til å nå fram med helse- og ernæringshjelp
til de barna som bor aller mest utilgjengelig. Vårt
arbeid med mobile helsearbeidere har gitt gode
resultater, blant annet i Jemen.
Med midler fra TV-aksjonen vil vi:
• Sørge for at 1700 helsearbeidere får opplæring i
amming og småbarnsernæring.
• Etablere og styrke 900 mødregrupper.
• Gi 55 000 mødre veiledning i amming og
småbarnsernæring.

• Behandle akutt underernæring
Dette er utfordringen
Samtidig som vi forebygger at de minste barna blir
rammet av sult og underernæring, vil vi også sikre at
barn har tilgang på livreddende helsehjelp.
Det finnes over 50 millioner akutt underernærte
gutter og jenter i verden. Kun 1 av 4 barn7 med
alvorlig akutt underernæring får tilstrekkelig
behandling. Redd Barna vet mye om hvem disse
barna er. De bor aller lengst unna helsestasjonene,
gjerne i krigsherjede områder med en farlig og lang
reisevei. De bor i områder der diskriminerende
kjønnsroller forhindrer kvinner og barn i å oppsøke
helsestasjonen. På bistandsspråket kaller vi dem de
mest marginaliserte barna, som det er vanskeligst
og mest kostbart å nå. Redd Barna har tatt på seg et
viktig oppdrag: å ikke svikte dem.
7
8

Hva vi gjør
Redd Barna har jobbet med akutt underernæring i
mange tiår, og vet at det er mulig å hjelpe et underernært barn til å bli velernært og frisk. Behandlings
modellen vi bruker er effektiv. Ukentlige oppfølginger på helsesentre der barnets vektøkning blir
målt og vurdert, og der det får nødvendig næring
og medisiner. Den livreddende maten består av
en nøtteblanding som inneholder alle nødvendige
næringsstoffer et underernært barn trenger. 90
prosent av barn med akutt underernæring som får
slik behandling, blir friske. Men alt for mange får
ingen behandling.
Redd Barna tilbyr behandling der hvor barna
bor. Flere studier8 konkluderer med at det er svært
kostnadseffektivt å gi opplæring til ufaglærte mobile

FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. 2018. The State of Food Security and Nutrition in the World 2018. Building climate
resilience for food security and nutrition. Rome, FAO.
Theodoratou et al (2010). International Journal of Epidemiology. Apr;39 Suppl 1:i155-71; Sirima et al (2003). Tropical Medicine
and International Health. Feb;8(2):133-9; Munos et al (2010). International Journal of Epidemiology, Volume 39, Issue suppl_1,
April 2010, Pages i75–i87,
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Lokale helsearbeidere som har fått opplæring av Redd Barna går rundt i noen av fjellområdene i Nepal. Med
enkle midler lager de mobile helsestasjoner i små lokalmiljøer, der barn kan undersøkes, veies, vaksineres
og behandles for enkle sykdommer. De reiser også på hjemmebesøk til barn som er for syke til å flyttes.

helsearbeidere, slik at de kan komme hjem til famili
ene9. Med kunnskap og opplæring settes de i stand
til å stille diagnoser og behandle de mest vanlige
sykdommene, blant annet lungebetennelse, diaré
og malaria. Nå vil vi øke kompetansen deres til å
også kunne behandle akutt underernæring, og sette
inn nødvendige tiltak for behandling. Redd Barna
har testet dette i Kenya, hvor vi har laget en forenklet behandlingsprotokoll for akutt underernæring.
Ved hjelp av bilder forklarer protokollen hvilke steg
den mobile helsearbeideren skal følge i behandlingen av et underernært barn. Vi vil oppskalere dette
til å også omfatte utsatte områder i Jemen og Somalia, der omfanget av akutt underernæring blant barn
i utilgjengelige områder er enormt. Når de ikke kan
komme seg til helsestasjonen, skal hjelpen komme
hjem til dem. I tillegg til dette skal vi fortsette å gi
behandling ved de lokale helsestasjonene.
Vi vil også jobbe for at barn som har gjennomgått
behandling ikke skal få tilbakefall. Å behandle det

9

samme barnet gjentatte ganger for akutt underernæring reduserer ikke bare sjansen for overlevelse og utvikling, men er også lite kostnadseffektivt.
Studier viser at ca. 10-15 prosent av barna som har
blitt friske etter behandling får tilbakefall, men vi
vet for lite om årsaken til at dette skjer. Vi ønsker å
finne ut hvorfor, og jobbe for at alle barn som har
gjennomgått behandling fortsatt skal være friske og
mette.
Med TV-aksjonsmidler vil vi:
• Behandle 25 000 barn for akutt underernæring.
• Støtte opplæring av 1500 mobile helsearbeidere
som kan identifisere underernæring og henvise til
behandling.
• Utdanne mer enn 120 mobile helsearbeidere som
kan behandle underernærte barn i hjemmet.
• Starte en studie for å hindre tilbakefall hos barn
med underernæring.

Det varierer fra sted til sted hvordan dette gjøres. Behandlingen foregår enten i hjemmet til den mobile helsearbeideren,
hjemme hos det underernærte barnet, eller ved at den mobile helsearbeideren setter opp uformelle «helseposter» i
nærmiljøet der behandlingen av underernæring foregår.
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Lav
fødselsvekt

Veksthemmet
barn

Underernært
gravid

Veksthemmet
tenåring

Den onde underernærings
sirkelen. Ved å sikre at tenåringsjenter har god ernæringsstatus
før en eventuell graviditet og
samtidig jobbe for at barn selv
ikke får barn, kan vi bryte denne
onde sirkelen.

• Den neste generasjonen
Dette er utfordringen
Underernæring går ofte i arv fra mor til barn. Barn
som er født underernærte10 har større risiko for
å dø i sine første levedager og større risiko for å
være kronisk underernært som barn og tenåringer.
Unge underernærte jenter har større risiko for å
føde underernærte barn. Et barn av en mor som er
underernært er eller har vært det, har rett og slett
et dårligere utgangspunkt allerede før det er født.
Tenåringsjenter er spesielt utsatt for underernæring
fordi de fysisk sett går gjennom store forandringer
på kort tid. De får behov for mer mat, og særlig for
vitaminer og mineraler. Om disse behovene ikke
møtes, er risikoen stor for at de føder underernærte
barn. Dermed er vi vitne til en skadelig syklus som
forplanter seg i generasjoner.
Hva gjør vi
Redd Barna jobber med å forhindre tenårings
graviditeter, og med å bistå jenter som er blitt
gravide. Med riktige tiltak kan vi forebygge at underernæring går i arv fra den unge moren til barnet; fra
én generasjon til den neste. I tillegg til å jobbe med
holdningsendringer for å redusere barneekteskap,
gjør vi også en innsats for at tenåringsjenter utsetter
første graviditet, og for at de har kunnskap om god
10

ernæring før og under et eventuelt svangerskap.
Våre programmer tar i bruk skolen som arena for
informasjon og læring om ernæring. Vi gir tenåringsjenter vitamintilskudd på skolen, og sørger for at
skoleelever – både jenter og gutter – får kunnskap
og gode ferdigheter rundt mat og ernæring. Vi
ønsker å bruke skole- og kjøkkenhager som en
læringsplattform der barn får praktisk kunnskap
om ernæring og jordbruk. I disse programmene
praktiserer vi Redd Barnas kjerneprinsipp om
barns medvirkning. Vi har sett hva barn kan få til
av endringer i nærmiljøet hvis barn og unge settes
i førersetet. Vi har god erfaring med å opprette
ernæringsklubber der skolebarn selv lærer sine
medelever, familier og lokalsamfunn om riktig
ernæring. Gjennom våre ernæringsklubber i Jemen
klarte 50 skolebarn å nå ut til over 4000 medelever
med ernæringskampanjer i løpet av skoleåret
2017–2018. Elevene rapporterte om positive
endringer også i egne familier.
Med TV-aksjonsmidler vil vi:
• Nå ut til 7000 skolebarn med ernæringsundervisning.
• Jobbe direkte med 20 000 sårbare tenåringsjenter
for å forhindre graviditet.

Dvs. de er født til termin og veier mindre enn 2500 gram
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• Tilgang på næringsrik mat
Dette er utfordringen
Flere mennesker sulter nå enn for fem år siden.
Klimaendringer er en av de fremste årsakene til
dette, og påvirker både tilgjengelighet, anvendelse
og forutsigbarhet i matproduksjonen. Ekstremvær
som flom, sykloner, tørke og hetebølger er fordoblet
siden 1990. Dyrkingsvilkårene blir verre, og avlinger
blir oftere ødelagt. Dette er katastrofalt for familier
som baserer hele sitt levebrød på primærnæringen.
De dødelige syklonene som har herjet i Mosambik
i vår er eksempler på dette. Mange mennesker har
mistet alt. Hele nabolag sto i vann, og i enkelte
områder var alt av åkrer og levebrød jevnet med
jorden. Ettervirkningene er dramatiske: Barna trues
av sult.
Hva vi gjør
Redd Barna jobber med skadebegrensning og
gjenoppbygging, men også med forebygging i møte
med klimautfordringene. For eksempel ruster vi
familier ved å introdusere klimasmarte, næringsrike
avlinger. Vi hjelper familier å planlegge for de årlige
tørkesesongene med krevende dyrkingsforhold.
Kjøkkenhager med variasjon i avlingene bidrar
til at familier har tilgang til næringsrik mat fra sitt
nærområde. Dette er en viktig forutsetning for å oppnå målene i de andre programkomponentene våre.
For eksempel jobber vi for at et spedbarn skal få
næringsrik mat i tillegg til morsmelk fra 6 måneders
alder. I prosjektområdene i Sør-Sudan ser vi at kun
sju prosent av småbarn har et minimum av varia
sjon i kostholdet. Tilgang på mat fra kjøkkenhager
vil bidra til å endre dette, sammen med veiledning
og bevissthet rundt matlaging. Ofte handler det om
å bygge kunnskap og bevissthet rundt ulike mattyper som er tilgjengelig, men som ikke benyttes.
Redd Barna har utviklet en metode11 som kartlegger
hvilken type mat som er tilgjengelig og hensiktsmessig innenfor rammene av hva den enkelte familie
har ressurser til. Dette metoden vil vi videreutvikle,
og anvende på lokalsamfunn hvor vi ser at det er et
potensial for mer variert kosthold.
Klimaendringene er globale, men får ulike
lokale utslag. De lokale løsningene må baseres på
kunnskap om lokale forhold. Redd Barna besitter
mye kunnskap, men vi har behov for bedre å forstå
klimarelatert sårbarhet i områdene hvor vi arbeider,
og forstå hvordan vi kan bidra til løsninger på disse.
Dette skal vi gjøre gjennom såkalte risiko – og
responsanalyser. Hvilke klimarelaterte risikofaktorer
står lokalsamfunnet ovenfor? Og hvordan kan vi
utarbeide gode løsninger som vil minimere risikoen
11

Disse to guttene er med i ernæringsklubben
som Redd Barna har hjulpet med å opprette
i Lahj i Jemen. Her får de viktig kunnskap om
mat og ernæring, som de bruker til å lage
kampanjer og drive informasjonsarbeid blant
medelever og deres familier.

for sult og underernæring? Disse analysene skal vi
gjøre i nært samarbeid med barna og deres familier
og lokalsamfunn. Vi vil støtte implementering av
disse løsningene og strategiene, og også bringe dem
videre til styresmaktene.
Med TV-aksjonsmidler vil vi:
• Støtte 15 000 familier med matproduksjon.
• Sette opp demonstrasjonshager der lokal
befolkningen lærer best praksis i små-skala
matproduksjon.
• Sette opp 100 skole- og kjøkkenhager.

«Cost of the Diet»
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Land vi vil arbeide i med midler fra TV-aksjonen
Redd Barna har valgt ut seks land som vi mener
best kan nyttiggjøre seg midler fra TV-aksjonen.
Dette er land hvor Redd Barna har lang historie
med tilstedeværelse, og et godt utbygd apparat for
å håndtere midler i den skala vi her snakker om.
Felles for disse landene er at deler av befolkningen lever i en tilstand av kronisk underernæring, og at behovet for hjelp er stort, og
delvis akutt. Tre av landene preges av krig og
konflikt, og alle har utfordringer knyttet til kli-

maendringer. Landene er geografisk fordelt over
Mellom-Amerika, Afrika og Asia. Tre av landene
er i Afrika. Dette er fordi Afrika er det kontinentet
som har hatt den mest markante forverringen de
siste årene.
Landene opplever forskjellig grad av underernæring og sult, med ulike årsaker og konse
kvenser. Våre etablerte programmer speiler
denne kompleksiteten og svarer på de ulike
behovene.

Nepal
Jemen
Guatemala

Sør-Sudan
Somalia

Mosambik

Nepal
Redd Barna har arbeidet i Nepal siden 1976.
• 9 % av barna i Nepal er akutt undernært.
• 36 % av alle barn er kronisk underernært. I områdene der Redd Barna jobber, er halvparten av
barna underernært.
• Nepal er blant landene i verden som er mest
utsatt for naturkatastrofer. Samtidig har fjellandet
vært rammet av langvarige konflikter som har
utarmet befolkningen.

Somalia
Redd Barna har vært i Somalia siden 1970,
og er en av svært få humanitære organisasjoner
som arbeider over hele landet.
• 17 % av barn er akutt underernærte.
• 15 % av alle gravide eller ammende kvinner er
akutt underernærte, eller står i fare for å bli det.
• Den humanitære krisen i Somalia er drevet fram
av en langvarig væpnet konflikt og ekstremvær.
1 av 7 barn dør før fylte fem år.

I Nepal vil vi lære opp lokale helsearbeidere
i å identifisere og henvise underernærte barn til
helsestasjoner. Vi vil jobbe for økt kunnskap om
småbarnsernæring, avkrefte tradisjonelle myter
som forhindrer amming og sikre at småbarnsmødre
får økt hjelp og kunnskap. Vi vil også arbeide med
klimarelaterte risikoer, og utarbeide lokale
løsninger til disse.

I Somalia vil vi lære opp mobile helsearbeidere
i å behandle de mest marginaliserte barna hjemme.
Mødre skal få støtte og veiledning om amming og
småbarnsernæring. Vi ønsker å engasjere mennene
ved å sette opp fedregrupper. Vi vil i tillegg arbeide
for å finne ut hvorfor mange barn som har blitt behandlet for akutt underernæring får tilbakefall,
slik at dette kan forhindres.
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Jemen
Redd Barna har arbeidet i Jemen siden 1963.
• 48 % av alle barn er kronisk underernært.
• 12 % av barn er akutt underernært.
• 2 millioner barn er truet av akutt underernæring.
• Jemen er inne i sitt fjerde år med krig. Den saudi
ledede koalisjonen har innført blokade, og 75 %
av befolkningen trenger nødhjelp. Store deler av
befolkningen i Jemen opplever en sultkrise, og
en kvart million mennesker står i fare for å dø
direkte av sult.
I Jemen ønsker vi å jobbe for at de mest sårbare barna får hjelpen helt hjem. Vi vil lære opp mobile helsearbeidere i å behandle barn som sulter, hjemme
eller i nærmiljøet, og samtidig hjelpe familier med å
dyrke mat på husholdningsnivå.
Guatemala
Redd Barna har arbeidet i Guatemala siden 1976.
• 46 % av alle barn i Guatemala er kronisk underernært.
• I enkelte områder er 70 % av barn fra etniske
minoriteter kronisk underernært.
• Guatemala er et av landende i verden med størst
forskjell mellom fattig og rik. Nesten 60 % av
befolkningen lever under fattigdomsgrensen.
Landet har de høyeste tallene for kronisk underernæring i Mellom-Amerika, og sjette høyeste i
hele verden. Dette rammer særlig barn fra etniske
minoriteter.
I Guatemala vil vi øke kunnskap og praksis rundt
småbarnsernæring, og vil trene opp helsearbeidere
i å gi slik støtte. Vi skal lære opp tenåringsjenter
om god ernæring før graviditet, etablere skolehager og nå tusenvis av skolebarn med ernæringstiltak
på skolen.

Mosambik
Redd Barna har arbeidet i Mosambik siden 1986
• 43 % av alle barn er kronisk underernært
• 6 % av alle barn er akutt underernært
• Mosambik er svært utsatt for klimaendringer, og
har dårlig kapasitet for å takle disse. Dette kom
blant annet tydelig fram da syklonen Idai rammet
Mosambik i mars i år.
38 % av alle tenåringsjenter får barn. I Mosambik ønsker vi å lære opp lokale helsearbeidere, gi
kunnskap om amming og småbarnsernæring, redusere tenåringsgraviditeter og hjelpe familier med
klimatilpasset matproduksjon.

Sør-Sudan
Redd Barna har vært i Sør-Sudan siden 1991.
• 13 % av barna i områdene vi ønsker å arbeide i er
akutt undernært.
• 93 % av alle barn i områdene vi ønsker å arbeide i
får for lite og for dårlig mat.
• Sør-Sudan bærer sterkt preg av flere tiår med krig
og har fremdeles store utfordringer med interne
konflikter, ekstremvær, sviktende avlinger og høy
forekomst av underernæring. Det er anslått at
mer 860 000 barn og 600 000 gravide og ammende kvinner er akutt underernærte.
I Sør-Sudan ønsker vi å jobbe gjennom blant
annet lokale mødregrupper, og øke kunnskap
og mulighet for amming og optimal småbarns
ernæring. Vi vil hjelpe familier med å etablere
sin egen kjøkkenhage og sikre at helsearbeidere
har kompetanse i å gi akutt underernærte barn
behandling.

Nasjonal vinkling
Redd Barna jobber med barn og barns rettigheter
både internasjonalt og i Norge. Hvis NRKs Inn
samlingsråd ønsker å inkludere elementer fra
Redd Barnas arbeid med sårbare barn i Norge i
en eventuell TV-aksjon, lager vi gjerne også et
forslag til dette. I så fall vil fokuset være på utenforskap og fattigdom blant barn i Norge. Redd
Barnas regionskontor har allerede aktiviteter
og programmer over hele landet for barn som

opplever familiefattigdom,
og vi vil kunne videreutvikle
dette og gjøre mer med TV-
aksjonsstøtte. Det vil gi nordmenn en mulighet til å støtte
barn som rammes av fattigdom både internasjonalt
(sult og underernæring)
og nasjonalt.
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Vi i Redd Barna
er så heldige at
tusenvis av barn
engasjerer seg i
vårt arbeid hvert
eneste år.

Aksjons- og informasjonsplan
TV-aksjonen er både Norges største dugnad og sam
tidig en viktig informasjonskampanje. Vi er sikre på at
vår TV-aksjon vil mobilisere folk i alle aldre, i alle samfunnslag og over hele Norge. Men dette skjer ikke av
seg selv. Redd Barna vet hvor mye arbeid som kreves
for å mobilisere frivillige og bøssebærerne landet
over. Vi har kunnskapen, nettverket og kapasiteten
som trengs for å gjennomføre det.
Redd Barna samler medlemmer, frivillige, givere,
faddere, aktivister og næringsliv i arbeidet for barn.
Vi har 5400 medlemmer, og flere av disse er også
aktive frivillige i Norge. Redd Barna kommer til å
oppfordre alle våre medlemmer og støttespillere til
å engasjere seg i kommunekomiteer landet over og
i andre fora der de kan gjøre en innsats. Vi har enga
sjerte barne- og ungdomsambassadører. PRESS
– Redd Barna ungdom vil kunne nå ut til en bred
målgruppe av unge gjennom sitt samarbeid med
blant annet Natur og Ungdom, Miljøagentene og
andre barne- og ungdomsorganisasjoner.
Engasjerte barn
Vi i Redd Barna er så heldige at tusenvis av barn engasjerer seg i vårt arbeid hvert eneste år. Dette skjer
gjennom basarer i gata, små innsamlingsaksjoner eller
annet kreativt innsamlingsarbeid. Barna er en viktig
pådriver og informasjonskanal overfor foreldre, og vi
vet av erfaring at mange barn får med seg foreldrene
i sitt engasjement for Redd Barnas arbeid.
Redd Barna driver et bredt informasjonsarbeid ut
mot skoler. Alt vårt undervisningsmateriell bygger
på læreplanenes kompetansemål, og tilbys gratis til
skolene. Våre undervisningsopplegg Det magiske klasserommet, Rettighetsslottet, Julehjulet, Ingen utenfor,
Kroppen min eier jeg og opplegg om nettvett blir
brukt av svært mange skoler over hele landet. Undervisningsmateriellet som skal utvikles til vår eventuelle
TV-aksjon vil legges til i vårt øvrige skolemateriell.

Redd Barna har et stort kontaktnett av lærere over
hele landet som kjenner vårt materiell, og som vil
være gode ambassadører for TV-aksjonsmateriellet
på sine skoler.
Engasjerte støttespillere
En TV-aksjon vil engasjere våre eksisterende samar
beidspartnere innen næringslivet og deres ansatte.
Våre samarbeidspartnere vil kunne bidra med økono
misk støtte via giverstafetter, næringslivsdugnader,
ringerunder, egne innsamlinger blant ansatte og
kunder, samt via å arrangere støttekonserter, løp og
lignende for vårt formål. De gir også store enkelt
donasjoner når det trengs som mest. Denne jobben
må planlegges godt og gjøres systematisk. Redd Barna
har flere engasjerte ansatte som jobber med nærings
livet på daglig basis. De vil være viktige medspillere
i dette arbeidet.
Redd Barna har i vårt kampanjearbeid god erfaring med meningsfylt samarbeid med kjente mennesker og influencere. Vi har knyttet til oss mange
skuespillere, idrettsstjerner, musikere, komikere,
meningsbærere, forfattere og andre dyktige og enga
sjerte mennesker som når ut til et publikum som
er mye bredere enn det Redd Barna klarer på egen
hånd. Vi vil også mobilisere disse støttespillerne
i TV-aksjonen.
Vi er trygge på at tematikken for årets søknad vil
engasjere det norske folk. Det er noe grunnleggende
i oss mennesker som reagerer når barn blir urettferdig
behandlet eller lider. Å gå sulten er noe alle kan relatere seg til, men som få her i Norge opplever til daglig.
Norske barn har et stort engasjement for barn i andre
land som ikke har det like godt som dem selv.
Med dette som utgangspunkt er vi trygge på at vi
i samarbeid med NRK kan lage en sterk og flott
TV-aksjon som engasjerer, informerer og skaper håp
om endring. For alle barn har rett til å være mett!
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