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Søknad TV-aksjonen 2022

Krig og konflikt frarøver barn deres rettigheter.
Barn blir brukt som barnesoldater, blir voldtatt og giftet bort,
blir skilt fra familien og får ikke gått på skolen.

STOPP KRIGEN MOT BARN
 I TV-aksjonen 2022 vil Redd Barna invitere til en storstilt dugnad for
å gjenforene barn med sine familier i Sør-Sudan, gi barnesoldater og
barn som er seksuelt misbrukt i Kongo barndommen tilbake, gi barn fra
Syria og fra rohingya-minoriteten utdanning og trygge steder å være
barn. Vi vil også bidra til at barn som har flyktet til Norge får god psykisk
helse gjennom mestring, felleskap og inkludering i sitt nærmiljø.
Vi er redde.
Lekeplassene våre har blitt farlige.
Vi gjemmer oss under kjøkkenbordet.
Vi hører skudd, bomber og eksplosjoner.
Vi må slutte på skolen og forlate hjemmene våre.
Mange av oss har mistet foreldre, brødre, søstre
og naboer.
Vi tvinges til å jobbe, tigge eller til og med drepe
for å overleve.
Vi gifter oss som barn og føder barn.
Vi har blitt torturert, kidnappet, voldtatt
og tvunget til taushet.
Vi føler sinne, motstand, og tristhet.
Nåtiden og framtiden er satt på vent.
– fortalt av barn fra krigssoner i Afrika, Asia og Latin-Amerika

 I dag, i krigssoner over hele verden, lever 426
millioner barn i frykt. Det er nesten 1 av 5 av verdens barn. Krigen rammer barn, bevisst, strategisk
og målrettet. Barn blir skutt, bombet og gasset,
brukt som barnesoldater, selvmordsbombere eller
sexslaver, voldtatt og torturert, som et våpen i krig.
De mister hjem, familie og venner. Covid-19-pandemien har forverret en allerede uholdbar situasjon
ytterligere. I flyktningleirer og midlertidige bosettinger er det få muligheter for sosial distansering og
god hygiene, og effekten av sosial nedstenging har
rammet fattige områder og grupper aller hardest.
Når omsorgspersoner blir syke eller dør, når familien mister inntekten, når skolene stenges i lang tid,
når tilgangen til mat og medisiner blir forverret, vil
barn i krig og på flukt oppleve en ny eller forverret
krise.
Gjennom FNs barnekonvensjon har verdens stater
forpliktet seg til å sikre at alle barn får innfridd retten
til trygge oppvekstsvilkår, beskyttelse og utdanning,
og retten til å få være barn. I krig og konflikt blir
barns rettigheter brutt – med enorme konsekvenser.
Skadene krig og konflikt påfører barn er verre enn
de som påføres voksne – fordi barn har mer å tape.
Mange av barna vil vokse opp med tunge traumer

og skader, med store brudd i utdanningen. Mange
vil havne i en fattigdomsspiral, der barnearbeid,
barneekteskap, prostitusjon og rekruttering som
barnesoldat står igjen som eneste muligheter. Også
barn som flykter fra krig og konflikt til trygge land
som Norge, kan oppleve å slite psykisk og mangle
emosjonell og praktisk støtte til å håndtere hver
dagen. Det er ikke bare barnas, men hele samfunns
framtid som står på spill.
I TV-aksjonen 2022 vil Redd Barna invitere til en
storstilt dugnad for å innfri rettighetene til barn som
har opplevd krig og konflikt. Vi vil skape trygghet for
noen av de mest utsatte barn i verden: barn i Sør-
Sudan og Kongo, barn fra Syria og rohingya-minoriteten fra Myanmar. Vi vil også sikre at barn som har
flyktet til Norge får en god start på sin nye tilværelse.
 Sammen kan vi hjelpe disse barna. Sammen
kan vi forebygge vold og overgrep, og gi barn
beskyttelse og utdanning. Sammen kan vi hvert
år nå 93 000 barn med aktiviteter som vil gi et
håp for framtiden.
Vi vet hva som skal til. Redd Barna er verdens største uavhengige barnerettighetsorganisasjon, og har
gitt barn en tryggere barndom verden over gjennom 100 år. Vi vet at beskyttelse av barn i og etter
krig krever ulike tiltak, tilpasset lokal situasjon og
utført sammen med lokale aktører – og barna selv.
Vi vet hvordan vi skal få tilgang til noen av verdens
farligste områder, for å nå de aller mest sårbare
barna. Vi vet hvordan barn på flukt kan finne familiene sine, hvordan barnesoldater kan bli skoleelever,
hvordan barn med en vond fortid kan bli trygge
voksne som bidrar til endringer i samfunnet. Vi vet
hvordan barn som har måttet vokse opp altfor fort
skal kunne leke igjen.
 Med ulike metoder, i tett samarbeid med partnere og i tråd med internasjonale standarder,
ønsker vi at TV-aksjonen 2022 skal bidra til å gi
barn trygghet i familien, trygge skoler og trygge
lokalsamfunn.
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SLIK SKAPER VI TRYGGHET
I KRIG OG KONFLIKT
TRYGGE
AKTIVITETSSENTRE

HJELP TIL ENKELTBARN
Hjelpearbeidere identifiserer
spesielt sårbare barn og følger
opp barna og familiene deres.

Barn får hjelp til
å bearbeide vanskelige
opplevelser, utvikle
seg kognitivt og får
lov til å leke og være
barn igjen.

HJELP TIL FORELDRE

Psykososial støtte og praktisk hjelp
til amming og riktig ernæring.

SPESIALHJELP

Ekstraundervisning til
særlig sårbare barn, og kurs
til barn i håndtering av vonde
opplevelser.

STØTTE LÆRERE
Gir lærere støtte
og kurs i hvordan de
best underviser
i krisesituasjoner.

BESKYTTE SKOLER

Identifiserer, forebygger
og reduserer risikoer
mot skole og skolevei
i samarbeid med skolene,
fordeldre og lokalsamfunn.

LOKAL
MEDVIRKNING

FRIVILLIG BARNEVERN

Mobilisering av frivillige til barnevernsarbeid. Barn trenger et sosialt
sikkerhetsnett, særlig i land der
offentlige barnevernssystem fungerer dårlig eller ikke eksisterer.

Barn og ungdom får
kunnskap og verktøy til
å skape endring for seg
og sine lokalsamfunn.

HOLDE STATER ANSVARLIGE
Vi holder staten til ansvar:
Det er statens oppgave å beskytte
barna fra krig og konflikt.
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Med midlene fra TV-aksjonen vil vi
hvert år gi en tryggere barndom til

30 000 barn

SØR-SUDAN
 I Sør-Sudan har generasjoner med barn
vokst opp med krig. I 2011 ble det tent et håp
om mer fredelige tider, da Sør-Sudan fikk sin selvstendighet. Men årene etterpå har vært preget av
stor usikkerhet, tilløp til borgerkrig og mislykkede
fredsforhandlinger. Krigshandlinger og økonomisk
kollaps har fordrevet mange fra hjemmene sine, og
enda flere har mistet livsgrunnlaget sitt. 8.3 millioner
mennesker har behov for beskyttelse og humanitær
assistanse i Sør-Sudan, og 54 % av disse er barn.
GJENFORENING AV BARN OG FAMILIE
I Sør-Sudan er 1.6 millioner mennesker internt fordrevne og 2.2 millioner har flyktet til naboland. I det
kaoset som flukt og fordrivelse er, har mange barn
mistet eller kommet bort fra foreldrene og familiene
sine. Redd Barnas feltarbeidere i Sør-Sudan møter
barn ned i 8-årsalderen som må klare seg på egen
hånd, og barn som alene tar vare på yngre søsken.
Redd Barna arbeider med å gjenforene så mange
barn som mulig med familien eller andre voksne de
står nær, eller å finne trygge fosterhjem for barna.
Å spore opp foreldre, slektninger eller naboer er et

Søstrene
«Rebecca»
og «Abi» ble
gjenforent
med sin mor
«Grace».
I Sør-Sudan
har Redd
Barna gjenforent 7000
barn med
sine familier.

møysommelig og tidkrevende arbeid. Redd Barna
leter både innenfor og utenfor landets grenser.
Redd Barna i Sør-Sudan har siden 2013 gjenforent
7000 barn med familiene sine, men behovet er mye
større. Med TV-aksjonsmidlene vil vi kunne trappe
opp dette arbeidet og gjenforene 250 flere barn
hvert år med sine familier.
USYNLIGE SÅR ETTER SEKSUALISERT VOLD
I 2018 slo FN alarm om en dramatisk økning i konfliktrelatert, seksualisert vold i Sør-Sudan. De vanligste overgrepene var kidnapping for seksuelt slaveri,
voldtekt og gjengvoldtekt. FNs fredsbevarende
styrker snakket med over 1000 ofre for seksualisert
vold, hvorav 153 var barn. FN regner med at tallene
bare er en liten brøkdel av faktiske overgrep, og at
stigma, frykt for hevn og manglende helsetilbud er
blant årsakene til at ikke flere saker meldes inn.
For jenter og gutter som har vært utsatt for seksualisert vold er det spesielt viktig å få tilgang til
psykososial helsehjelp og helsetjenester som er tilpasset barn og unge. I tillegg til fysisk skade etterlater
seksualisert vold dype sår som kan ødelegge mange
år av et liv. Redd Barna gir psykososial oppfølging og
helseinformasjon til barn og ungdom, og sørger for
at de som trenger det får tilgang til helsehjelp. Redd
Barna lærer opp helsearbeidere til å møte barn og
unge på en god måte, med omsorg og uten fordømmelse og stigma. Redd Barna følger opp familiene
og lokalsamfunnet rundt barn og ungdom som har
vært utsatt for seksualisert vold, bekjemper stigma
og tabu og sørger for at barn får oppleve tilhørighet
og håp. Kunnskap og veiledning om seksuell helse,
særlig for ungdom, er sentralt. I tillegg jobber Redd
Barna for at barn skal føle seg trygge på vei til skolen
og i klasserommet. I konfliktområder merkes konsekvensene av krig overalt, også på skoler. Redd Barna
jobber derfor med lokale myndigheter for å forhindre
at vold og overgrep skjer der barn kommer for å lære
og ha det gøy.
Redd Barna er til stede i områder av Sør-Sudan
som få andre organisasjoner når. Med TV-aksjonsmidlene vil vi over 4 år kunne satse enda mer i disse
områdene og nå ytterligere 30 000 barn og 10 000
voksne hvert år med skreddersydd hjelp, psykososial
støtte og målrettet opplæring i barns beskyttelse og
barns rettigheter.
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Med midlene fra TV-aksjonen vil vi
hvert år gi en tryggere barndom til

20 000 barn

KONGO
 Barn i Den demokratiske republikken Kongo
(heretter Kongo) er fanget i én av de mest komplekse
og langvarige humanitære krisene i verden.
I 2021 har volden mellom lokalsamfunn, væpnede
grupper og den kongolesiske hæren blusset opp
betydelig, og barn har ofte vært i skuddlinjen. Konflikten i Kongo pågår i stor grad i skyggen av andre
konflikter og får lite oppmerksomhet internasjonalt,
samtidig som det er ett av landene i verden hvor
barn har det verst.
BORTFØRTE BARN TILBAKE TIL SAMFUNNET
Barn har vært brukt som soldater i Kongo i mange
tiår. Det anslås at over 10 000 barn er i dag en del av
væpnede grupper i Kongo. De aller fleste befinner
seg i bare to provinser øst i landet. Spesielt for
Kongo er at også jenter rekrutteres til å delta i krigføring, samtidig som de ofte holdes som sexslaver.
For Redd Barna er Øst-Kongo et hovedinnsatsområde, og vi er blant organisasjonene som forhandler barn fri fra væpnede grupper. For disse barna
trengs støtte til å håndtere vonde opplevelser, gjenforening med familien, reintegrering i lokalsamfunnet og en vei tilbake til skolen. Redd Barna og våre
partnerorganisasjoner gir tett oppfølging til barna
og familiene deres.
Andre barn kan behøve støtte til å reintegreres i
familien og lokalsamfunnet av andre grunner. Seksualisert vold, inkludert voldtekt, rammer mange unge
jenter i Kongo. Det er ofte tabubelagt å snakke om
og overlevere av seksualisert vold kan oppleve å bli
isolerte og utestengte fra samfunnet. Redd Barna
går i dialog med familien og lokalsamfunnet for å
bryte tabuer og sørge for at barna kan få trygghet
der de er.
BESKYTTE SKOLER MOT KRIGSHANDLINGER
I Kongo arbeider Redd Barna med å gjøre lokalsamfunn i stand til å forebygge vold og være mer
motstandsdyktige når konflikter oppstår. Det er helt
sentralt i dette arbeidet å sørge for at skolene er
trygge. I Kongo har det særlig vært en utfordring at
væpnede grupper og hæren tar i bruk skoler som
militære baser eller våpenlagre. Det gjør skolene
til militære mål, og stenger barn ute fra skolene
deres. Etter påvirkningsarbeid fra Redd Barna og

andre, undertegnet Kongo i 2016 «Safe Schools
Declaration». Erklæringen forplikter nasjonale og
lokale myndigheter til å arbeide for at skolen og
skoleveien skal være trygge. Erklæringen er et
nyttig redskap når Redd Barna, skoleledere og partnerorganisasjoner går i dialog med hæren og med
væpnede grupper. Ved å stå samlet kan lokalsamfunnet insistere på at skoler ikke skal brukes som
del av krigføringen.
I arbeidet for å sikre barn en trygg skolegang jobber Redd Barna med skoleledelse, lærere, foreldre,
barn og lokalsamfunnsaktører. I tillegg til dialogen
med militære aktører, bidrar vi med opplæring av
lærere og foreldre i tema som læringsmiljø, oppdragelse uten vold, sårbare barns behov og hvordan
man kan oppdage at barn kan ha vært utsatt for
vold. Mange steder i Øst-Kongo gjør vi sanitærforholdene bedre og klasserommene tryggere, også
med tanke på covid-19. Andre steder sørger vi for å
gjøre skoleveien tryggere, eller sikrer god hygieneopplæring for at skolene ikke blir steder hvor epidemier spres. Helse- og hygieneopplæring har stått
sentralt i Redd Barnas Kongo-programmer siden
ebola-krisen startet i 2018, og er ekstra viktig nå
når covid-19 pandemien rammer landet.
I en 4-årsperiode vil Redd Barna vil kunne skalere
opp innsatsen i Øst-Kongo med TV-aksjonsmidlene
og nå ytterligere 20 000 barn og 6900 voksne med
trygg skolegang, reintegrering i familie og samfunn,
og mobilisering av lokalsamfunn for beskyttelse av
barn.

«Naomi» ble voldtatt av en gruppe
væpnede menn. Hun drømmer om
å få hjelpe andre barn som har
opplevd vold og overgrep.
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Med midlene fra TV-aksjonen vil vi
hvert år gi en tryggere barndom til

15 000 barn

SYRIA
 Når krigen i Syria nå går inn i sitt ellevte
år, bringer den med seg dystre utsikter for
syriske barn.
2,5 millioner barn er på flukt i eget land, og like
mange er registrert som flykninger utenfor landet.
Mange barn og familier har flyktet flere ganger
og står igjen med veldig lite. Barn mister år av
barndommen og skolegangen sin og trenger nye
arenaer for å leke og lære. Underveis på flukt har
mange barn blitt utsatt for overgrep, barnearbeid og
tvangsekteskap.
Redd Barna er til stede i flyktningleirene, på
oppsamlingssentrene og langs fluktrutene. Det viktigste i denne fasen er å sørge for at flest mulig av
barna overlever og får livsviktig trygghet.

«Zahira» bor i en
flyktningleir for internt
fordrevne i Syria. Leiren
ble rammet av kraftig
storm og flom i vinter.

LEK OG LÆRING
Redd Barna skal sikre at barn og familier har trygge
steder å være. For de minste barna oppretter Redd
Barna mødre/spedbarn-soner der mødre får støtte
til å amme og gi riktig ernæring. Redd Barna vil
undersøke barn opp til 5 år for underernæring og
sørge for at alvorlig underernærte barn får oppfølging. Dette er helt grunnleggende tiltak som gjør at
flere barn overlever.
I Syria har FN dokumentert omfattende seksuelle overgrep og tortur mot både jenter og gutter,
begått av flere av partene i konflikten. Barn forteller om alvorlige fysiske skader og smerter, og
om skam, søvnproblemer, maktesløshet og selvmordstanker. For traumatiserte barn er det viktig
med hjelp for å finne en opplevelse av normalitet
midt i usikkerheten. Redd Barna skal gi barn psykososial støtte gjennom samtaler, grupper, kunst,
lek og læring. I hjemmet skal Redd Barna lære opp
foreldre i hvordan være gode foreldre i en krisesituasjon, og gi lærere opplæring i å gi psykososial
støtte til barna de har ansvar for.
TRENGER LÆRINGSSENTRE
Barn som har mistet skolegang, fordi de er på flukt
eller på grunn av skole nedstenging, trenger å
komme tilbake på skolen. Redd Barna skal skreddersy utdanningsprogram for barn som har stått
utenfor skolen en kortere eller lengre periode. Vi
legger vekt på læringsmetodikk, sosial og emosjonell læring og basiskunnskap. Mange syriske barn
har ikke tilgang til vanlige skoler, men trenger
læringssentre i nærheten av der familien er. Det
må være trygt å komme til og fra læringssentrene,
særlig for jenter. Det må være gode sanitær- og
hygieneforhold på sentrene. Dette har blitt spesielt
viktig for å forhindre spredning av covid-19. Ofte
vil også læring og undervisning foregå hjemme, og
Redd Barna skal gi foreldre tilpassede opplegg som
er lette å ta i bruk for både voksne og barn. Felles
for disse tiltakene er at barn og ungdom selv er
med og identifiserer behovene sine, finner løsninger og organiserer oppfølgingen.
Til sammen vil Redd Barna med TV-aksjonsmidlene kunne nå 15 000 syriske barn og 8000 voksne
hvert år i en 4-årsperiode med tiltak fokusert på
overlevelse, psykososial støtte og utdanning.
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SLIK SKAPER VI EN
TRYGG BARNDOM FOR BARN I KRIG
 Redd Barna når de mest sårbare barna og
deres familier. Vi møter barnas individuelle
behov med tilpasset innsats og langsiktig støtte.
Vi tar i bruk en rekke metoder og verktøy som er
faglig forankret og som til sammen gjør det mulig
å bygge helhetlige og bærekraftige prosjekter – og
som er tilpasset de nye kravene
Covid-pandemien stiller oss.
TRYGGE BARN
I TRYGGE FAMILIER
Redd Barna gjenforener barn
med foreldre eller annen
familie, og gir barna tilgang
til livreddende helsetjenester,
god ernæring, psykososial støtte,
kulturforståelse og integrering. Kvalifiserte hjelpe
arbeidere og frivillige samarbeider med barna for
å identifisere behovene deres, og er trygge voksne
for barn og familier over tid.
Redd Barna hjelper foreldre i krig og konflikt til
å gi omsorg. Støtte til foreldre fører til en vesentlig
nedgang i omsorgssvikt og vold i oppdragelsen,
og tiltak for å fremme amming redder liv. Vi driver
støttegrupper, kurs og samtaler for foreldre, og spesialutdannede helsearbeidere gir mødre psykososial
støtte og praktisk hjelp til å gi barna riktig ernæring.
Redd Barna gir barn og deres familier trygge
fritidsaktiviteter. Barna får hjelp til å bearbeide vanskelige opplevelser, utvikle seg kognitivt – og å leke
og være barn igjen i tryggeomgivelser. Profesjonelle
og frivillige bruker ulike pedagogiske verktøy, som
kunst, spill, meditasjon og samtaler. Våre
frivillige følger opp familier over tid slik
at de blir kjent med sitt nærmiljø og
bedre inkluderes i sine samfunn.
TRYGGE SKOLER
Redd Barna identifiserer, forebygger og reduserer trusler mot skolen.
Elevråd, foreldregrupper, lærere og
lokalsamfunnet samarbeider for å sikre
trygge skoleveier, holde væpnede grupper og andre trusler unna skolene, og handle raskt
dersom krisen rammer – både væpnede angrep og
relaterte kriser.

Redd Barna gir lærere kunnskap og kompetanse
om hvordan de best underviser i krisesituasjoner
– også situasjoner der elevene ikke kan være på
skolen med fokus på å bygge trivsel og problemløsningsevne, bistå elevene i å bearbeide vonde
opplevelser, og å holde ro i store klasser der barn
har ulik bakgrunn og morsmål. Vi gir lærere hjelp til
å identifisere og følge opp de særlig sårbare elevene.
Redd Barna gir ekstraundervisning til særlig sårbare barn, som barn med store lærevansker, barn
som har vært ute av skolen lenge og barn som har
vært utsatt for voldtekt og overgrep.
Enten den avholdes på skolen, i
hjemmet eller på egne læringssentre, er målet med undervisningen at barna skal komme
tilbake til ordinær skolegang.
TRYGGE SAMFUNN
SOM BESKYTTER BARN
Redd Barna mobiliserer frivillige
til å støtte barn som har det vanskelig. Redd Barna samarbeider med barn, lærere og
foreldre i å lære opp frivillige som barn har tillit til,
til å ta imot bekymringsmeldinger og engasjere hele
lokalsamfunnet for at barn i krig og konflikt skal ha
det bra.
Redd Barna fremmer barns rett til å bli hørt. Vi
gir barn og deres støttespillere kunnskap og verktøy
til å bidra til å utvikle løsninger og skape langvarig
endring for seg og sine lokalsamfunn. Barn sprer
kunnskap om rettigheter, beskyttelse, utdanning,
integrering og andre temaer som er viktige for
dem gjennom politisk deltakelse, arrangementer og informasjonskampanjer via for
eksempel radio og teater.
Redd Barna holder statene til ansvar
for å innfri rettighetene i barnekonven
sjonen. Vi jobber strategisk og langsiktig
for at statene og væpnede grupper erklærer skolene for trygge soner og beskytter
dem mot vold og angrep, for at grove brudd
på barns rettigheter rapporteres og etterforskes,
for at statene signerer internasjonale erklæringer
for å forhindre rekruttering av barn til væpnede
styrker – og følger opp med handling.
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Med midlene fra TV-aksjonen vil vi
hvert år gi en tryggere barndom til

ROHINGYAFLYKTNINGENE
 Siden august 2017 har over 877 000
mennesker fra rohingya-minoriteten krysset
grensen fra Myanmar til Bangladesh, på flukt
fra vold og menneskerettighetsbrudd i Northern
Rakhine-delstaten i Myanmar. FN-rapporter viser
at grov voldtekt av jenter og gutter, kvinner og menn
har vært spesielt omfattende i Myanmar, som en
systematisk del av volden mot og fordrivelsen av
rohingyaene fra landet. Minst 55 % av rohingyaer
på flukt er barn. Mange av dem har mistet familie
og vært vitne til drap, tortur og voldtekt, eller selv
overlevd grov vold. Etter at militære i Myanmar gjennomførte et kupp mot landets demokratisk valgte
regjering i februar er situasjonen i landet og for
rohingyaene mer usikker enn noen gang.
BEDRE LÆRERE OG KOMPETENTE FORELDRE
Utdanning er en nøkkel til å gjenopprette normalitet og finne tilbake til en hverdag for barn som har
opplevd slike traumer. Redd Barna driver i dag 100
læringssentre i Bangladesh for rohingya-barn der
utdanning kombineres med beskyttelse og psykososial oppfølging. Mens læringssentrene har vært
stengt på grunn av covid-19 har Redd Barna støttet
radio- og hjemmeundervisning og fulgt opp barn på
alternative måter i mindre grupper.
Lærerne i flyktningleiren Cox’s Bazar får opplæring i «psykologisk førstehjelp» og andre verktøy
for å møte barns reaksjoner på det de har gjennomlevd. Med jevne mellomrom følger Redd Barna
opp lærerne for å se hvordan de bruker det de har
lært, og for å gi dem en mulighet til å dele og drøfte
utfordringer og nye behov som melder seg. Det er
lærerne, sammen med omsorgspersoner, som best
kan se hvilken oppfølging hvert barn trenger. Redd
Barna samarbeider tett med dem for å sikre at barn
er beskyttet og har tilgang til helsetjenester og
annen oppfølging, også i flyktningleiren.
Redd Barna gir opplæring til foreldre i Cox’s Bazar
og områdene rundt leiren om helse, hygiene, ernæring, og oppdragelse, og om hvor viktig det er at
jenter og barn med funksjonsnedsettelser får utdanning. Sammen med ledere i lokale foreninger og
grupper, er foreldrene nøkkelpersoner i å sørge for
at så mange barn som mulig har tilgang til læringssentrene og gjennomfører utdanningsløpet.

24 000 barn

LEK OG MORO OG GOD HYGIENE
Selv om rohingya-barn som har kommet seg over
grensen til Bangladesh har lagt bak seg den mest
dramatiske delen av konflikten, er livet i flyktningleiren preget av stor usikkerhet. I undervisningen
på læringssentre og hjemme støtter Redd Barna
pedagogikk og innhold rettet mot å sørge for at
også disse barna kan oppleve livsmestring og etter
hvert finne en vei inn i arbeidslivet. Både i Cox’s
Bazar og i områdene rundt vil Redd Barna arbeide
for at det skal være trygt for alle å komme tilbake til
og å være på skolen. Vi vil fokusere på solide pedagogiske opplegg, lek og kreativitet, gode hygiene- og
sanitærforhold og trygge klasserom.
Redd Barna jobber også for å påvirke den politiske situasjonen for å styrke rohingya-barns rettigheter. Vi er særlig opptatt av retten til utdanning og
hvordan denne ivaretas i en fluktsituasjon og i en
situasjon hvor det er sterke politiske drakamper om
rohingya-folkets skjebne. Redd Barna har en beredskapsplan for at vi fortsatt skal kunne gi utdanning
og beskyttelse til rohingya-barn hvis familier returnerer til Myanmar, og TV-aksjonsmidlene vil derfor
kunne brukes både i Bangladesh og i Myanmar.
Med TV-aksjonsmidlene vil Redd Barna hvert år
i 4 år kunne nå ytterligere 24 000 barn med utdanning, barnevennlige aktiviteter og hjelp til å bearbeide vonde opplevelser. Redd Barna vil også nå
7500 voksne med opplæring og veiledning om barns
beskyttelse og barns rettigheter

«Aziz» ble skutt i
beinet da han og
familien flyktet fra
Myanmar. Nå bor
han i flyktningelerien Cox’s Bazar
hvor han blir fulgt
opp av Redd Barna.
«Aziz» kan du også
se på forsiden av
denne søknaden.
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Med midlene fra TV-aksjonen vil vi
hvert år gi en tryggere barndom til

4 000 barn

NORGE
 Barn som flykter til Norge fra krig
og konflikt møter barrierer som bidrar
til utenforskap og som hindrer inkludering
i møte med det norske samfunnet.
Mange barn forteller at de sliter psykisk, har få
norske venner og et svakt sosialt nettverk. Mange
mangler emosjonell og praktisk støtte til å håndtere
ensomhet, stress og sosiale situasjoner. Når dette
kommer i tillegg til traumer fra tidligere flukt, blir
belastningen stor. Mange opplever også økonomiske
utfordringer. Familiefattigdom i Norge er økende og
rammer barn etnisk skjevt. I dag vokser over 115 000
barn opp i familier med vedvarende lavinntekt.
Barnekonvensjonens artikkel 31 stadfester barns
rett til lek og fritid. Gjennom TV-aksjonen ønsker
Redd Barna å videreføre og styrke våre inkluderingsog integreringsaktiviteter slik at barn som har flyktet til Norge eller har foreldre med fluktbakgrunn
skal få oppleve et mer inkluderende samfunn. Vi vil
bidra til at alle barn har en aktiv fritid og mulighet til
å oppleve mestring og fellesskap.
INKLUDERENDE KULTUR- OG FRITIDSAKTIVITETER
For barn som lever i sårbare situasjoner er fritidsaktiviteter ekstra viktige fordi det kan bidra til økt
tilknytning til skole- og lokalmiljøet. Deltakelse på

Redd Barnas
aktiviteter for barn
i Norge bidrar til
fellesskap, tilhørighet
og samhold

fritidsaktiviteter kan føre til økt tilhørighet. Redd
Barnas frivillige legger til rette for at barn og deres
familier får en mer aktiv og inkluderende hverdag.
Redd Barna arrangerer ulike fritidsaktiviteter
på asylmottak flere steder i Norge, og også med
familier som har fått oppholdstillatelse og har blitt
bosatt i en kommune. Vi bidrar også til at barn og
familier som har flyktet til Norge blir kjent med
muligheter i sitt nye nærmiljø, opplever mestring
og inkludering gjennom deltakelse på ulike kultur-,
natur- og fritidsaktiviteter, og får språktrening og
nettverk.
Redd Barna arbeider i områder med komplekse
levekårsutfordringer. Redd Barnas frivillige arbeider
med å skape åpne og inkluderende fritidsaktiviteter
i disse områdene. Her legger vi til rette for deltakelse av alle barn, uavhengig av økonomisk og kulturell bakgrunn. På denne måten er vi med å sikre at
også barn med fluktbakgrunn får delta, på lik linje
med andre barn. Gjennom spennende kulturopplevelser og fritidsaktiviteter skapes det samhold og
felleskap.
Redd Barna er opptatt av at barn skal ha kjennskap til sine rettigheter og at de får medvirke i saker
som angår dem. Redd Barna er opptatt av å tenke
helhetlig i vårt arbeide med å sikre barns rett til lek
og fritid. Erfaringer fra det frivillige arbeidet med
barn inngår også som en viktig del av et omfattende
politisk påvirkningsarbeid for å sikre rettighetene til
barn som har flyktet til Norge.
I løpet av prosjektperioden vil Redd Barna hvert
år nå over 4000 barn i Norge og bidra til å innfri
deres rett til lek og fritid gjennom inkluderende fritidsaktiviteter og kulturopplevelse

«Hvis det ikke hadde
vært for at Redd Barna kom
hjem til oss så tror jeg ikke
barna våre hadde kommet
seg ut i aktiviteter!»
– mor til barn som har flyktet til Norge
Søknad TV-aksjonen 2022
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«Hiba» og «Rama» sprer budskapet sitt
om barneekteskap og barns rettigheter
gjennom rap og poesi i flyktningeleiren
for Syriske flyktinger i Jordan.

FOR BARNS
RETTIGHETER
OVER HELE VERDEN
 Redd Barna har en ambisiøs målsetting om at
vi innen 2030 skal bidra til en verden hvor alle
barn overlever, lærer og er trygge.
 Redd Barna er partipolitisk og religiøst nøytral,
og baserer vårt arbeid på FNs konvensjon for
barns rettigheter.
Redd Barna ble stiftet i 1919, blant annet for å
hjelpe barn som sultet i landene som gikk tapende
ut av første verdenskrig. I datidens Storbritannia ble
det å hjelpe fiendens barn sett på med mistro, og
Redd Barnas grunnlegger Eglantyne Jebb ble arrestert og bøtelagt for sitt arbeid. Jebb anerkjente at
vi ikke kan fortsette å bare redde barn, men at «vi
må kreve visse rettigheter for barn og arbeide for
at de blir universelt akseptert». Hun skrev derfor
det første utkastet til FNs konvensjon om barnets
rettigheter, som Redd Barna var blant de sterkeste
pådriverne for å få signert i 1989. I dag har nesten
alle verdens land signert konvensjonen, og forpliktet
seg til å bruke alle tilgjengelige verktøy for å gjøre
barns rettigheter til virkelighet.
Redd Barna er i dag en global organisasjon som
arbeider i 123 land i alle verdensdeler. Redd Barna
står fortsatt fullt og helt på barnas side, og med
utgangspunkt i barns rettigheter arbeider vi der
barn trenger oss mest: i krigsherjede områder, i
land hvor elementære rettigheter ikke innfris, der
underernæring, fattigdom og nød er en del av hverdagen, eller der barn faller utenfor felleskapet. I
2020 nådde vi 38,7 millioner barn verden over med
viktige tiltak.
Vårt arbeid for å beskytte barn i krig bygger ikke

Redd Barnas
foregangskvinne
Eglantyne Jebb
skrev det første
utkastet til barnekonvensjonen.

bare på hundre års erfaring, men også på forskning
og kunnskap om hva som virker. I samarbeid med
våre mange lokale partnere jobber våre ansatte og
frivillige for å nå de barna som har størst behov for
vår hjelp.
Norske Redd Barna ble stiftet i 1946, som en
landsdekkende organisasjon med aktiviteter og lokal
tilstedeværelse over hele landet. Vi har i dag 4900
aktive medlemmer og frivillige, og til sammen over
100 000 støttespillere som gir av sin tid, stemme
eller penger for å bidra til varig endring for barn og
oppfyllelse av barns rettigheter.
Søknad TV-aksjonen 2022
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NORGE

SYRIA
ROHINGYA-FLYKTNINGENE

GI KRIGENS BARN
BARNDOMMEN TILBAKE
 Sammen med TV-aksjonen vil Redd Barna
hvert år skape en tryggere barndom og bedre
framtidsmuligheter for 93 000 barn som har
opplevd krig og konflikt. Gjennom arbeidet vil
vi også støtte 42 000 voksne til å bli bedre i stand
til å ta vare på barna de har omsorg for.
 Utover de 135 000 vi når direkte
med tiltak hvert år i en 4-årsperiode,
vil Redd Barnas innsats føre til
varige samfunnsendringer som gir
bedre muligheter for mange barn.
Sammen gir vi barn framtidshåp.
VI FØLGER OPP BARN
GJENNOM MANGE ÅR
Redd Barna jobber for å nå de aller mest
sårbare barna og gi hjelp som varer – helt
inn i voksenlivet. Dette er barn som bor
i noen av verdens farligste områder der
konflikter og krigshandlinger gjør det
risikabelt og kostbart å komme til. Det er
barn som bærer på vonde opplevelser og
lever under svært vanskelige forhold, og
som trenger omfattende og langsiktig
hjelp over tid. Det er barn som få
andre organisasjoner når.
Redd Barna er til stede i krigs
områder, på fluktruter, i flyktningleirer og i nye hjem i nye land. Ofte
følger vi de samme barna med skreddersydde tilbud og aktiviteter over flere
år, for at effekten av den hjelpen de får skal
være best mulig. Et barn som har opplevd krigens
brutalitet trenger tid og et godt støtteapparat for å
skape seg en framtid. Redd Barna møter barn med
en utrolig livsvilje, og vi legger ned det møysommelige arbeidet som skal til for å bygge opp under den
livsviljen.

«Enhver krig er en krig mot barn»

Eglantyne Jebb, Redd Barnas grunnlegger

SØR-SUDAN

KONGO

DETTE KOSTER, OG DET ER VERDT DET
Dette krever tid, innsats, og midler. Derfor når ikke
dette prosjektet millioner av barn. Men vi vet at vi
hvert år kan gjøre barndommen tryggere for 93 000
barn med en direkte og målrettet innsats til de som
trenger det aller mest, og det er dem vi vil satse på.
Vi har kapasitet og mulighet til å nå dem, og vi
har gode folk på bakken som kan følge dem
så lenge de trenger det. Samtidig satser vi
på samfunnet rundt og de voksne som
skal ta vare på barna midt i en krisesituasjon, slik at TV-aksjonsmidlene skal
gi en varig effekt i hele samfunnet. For
hver barnesoldat som får komme hjem,
blir veien litt lettere for den neste. For
hver samfunnsleder som forstår hvorfor
utdanning er så viktig, åpnes skoledørene for flere barn. For hver statsleder som lover å beskytte barn mot
krigshandlinger, får flere barn en
sjanse til en trygg barndom.
INGEN SKAL UTELATES
Hele verden har gått sammen om
bærekraftsmålene 2030, der slagordet
er «ingen skal utelates». Sist verden satset
sammen, på tusenårsmålene i perioden
fram mot 2015, fikk vi til mye for verdens
barn: flere barn fikk gå på skolen, flere
barn overlevde de første kritiske leveårene,
og mange millioner familier ble løftet ut av
fattigdom. De som ble utelatt fra framgangen
var barn og voksne som lever i konflikt- og krigsom
råder, og særlig de mest sårbare barna. Med denne
TV-aksjonen ønsker Redd Barna å få med det norske folk på å rette blikket og innsatsen mot barna
som er vanskeligst å nå, og som ikke har tilgang til
helt grunnleggende rettigheter. Ved å gi barn som
har opplevd krig trygghet i familien, trygghet på
skolen og trygghet i samfunnet, vil vi gi en framtid
til krigens barn og komme et skritt nærmere å nå de
målene Norge og hele det internasjonale samfunnet
har forpliktet seg til.
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