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I Midtøsten, India, Tyskland og i Tanzania selges jenter fra Nepal. Det vil 
Nirmala Baral sette en stopper for. Om det så koster henne livet. 
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Forsiden: Ansatte i ABC Nepal arbei-
der med offer for menneskehandel. 
Foto: Øystein Venås Sørensen
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NUMMER 1, 2021

Du sit no med ein heilt ny versjon av Strømmestiftelsens magasin i hendene. 
Tidlegare heitte bladet Hjelp til Selvhjelp. No har det fått namnet S. Det 
er ei forenkling av Strømmestiftelsen og S peikar sjølvsagt på oss. Eg håpe 

du vil like bladet. 
I S skal me framleis fortelje deg historier frå arbeidet. Me vil inspirere og motivere, 

og skrive om korleis gåvene dine kjem til nytte i kampen mot fattigdom. Me vil og 
fortelje kvifor det er viktig at me saman fortset denne kampen.

I dette bladet har me gjeve stor plass til menneskehandel, eit av dei mørke kapitla 
i verdshistoria. For slaveri og menneskehandel er ikkje noko som berre skjedde 
for lenge sidan. Det skjer kvar dag, og meir enn nokon gang tidlegare. I Nepal 
samarbeider me med ein organisasjon som hjelper born som har vore offer for 
menneskehandel tilbake til eit liv så normalt som det er mogeleg å få til. 

I dette bladet kan du og lese om eit vellukka samarbeid med 15 unge kvinner i ei 
systove i Tanzania, og om korleis ein heil familie fekk betre økonomi og enklare 
liv gjennom eit prosjekt me hadde i landsbyen deira. 

God lesnad og har du kommentarar til bladet – så send meg gjerne eit ord.  

Kamp mot 
menneskehandel 
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Nirmala har flere gode medarbeidere. Her er hun sammen med Rakshya Ojha 
(t.v) og Muna Upreti i midten. Begge jobber som rådgivere og kjenner godt de 

enorme påkjenningene jentene på hjemmet har vært utsatt for. 

Nirmala Baral har brukt hele sitt voksne liv på 
å hjelpe trafficking-ofre. Daglig mottar hun 
trusseltelefoner, hun ser lite til sin egen fami-
lie og en gang var det sekunder om å gjøre før 
hun ble steinet. 

Nirmala er leder for organisasjonen ABC 
Nepal, en av Strømmestiftelsens partnerorga-
nisasjoner her, og kjemper daglig for at jenter 
ikke skal bli offer for menneskehandel, og for 
å hjelpe dem som har blitt utsatt for det. Men 
Nirmala vil ikke snakke om seg selv, hun vil 
snakke om de som er de ekte heltene: Jentene 
som blir utsatt for menneskehandel.

EKTE HELTER
– Vi gjør vårt beste for å hjelpe, men hør hel-
ler hvordan jentene, som har blitt sendt til et 
bordell, er villige til å ofre seg for å redde en 
annen, sier Nirmala Baral.  

– Ei jente giftet seg med en gutt som solgte 
henne til et bordell i India. Hun gråt og gråt 

da hun kom til bordellet. De andre nepal-
ske jentene ba henne holde ut og ikke gi opp. 
Mange jenter som jobber her tar sitt eget liv, 
og de andre forsto at den unge jenta ikke ville 
klare seg lenge. Etter en måned kom kvelden. 
De bandt sammen laken og klær som kunne 
rekke fra sjette etasje og ned til bakken. Så 
firte de jenta ned, mens resten av gjengen 
distraherte den digre vakten som var der for 
å passe på dem. Jenta rømte til frihet, de andre 
ble værende igjen med vissheten om at de nå 
måtte tåle bordelleiernes raseri. Jenta de reddet 
klarte seg og kom til et av våre hjelpesentre, 
sier Nirmala. 

– Tenk å ha det så fælt selv og så ofre seg for 
en annen! Min erfaring er at jentene tar vare 
på hverandre. De er ekte helter, sier hun.

STÅR I KAMPEN
Kvinnen har sett det meste, og hun har hørt 
enda mer. Fortellinger som skulle hatt 21 års 
aldersgrense. Minst. Om hud fra nepalske bar-
nerygger som bli skåret av og brukt i plastisk 
kirurgi, om organer som selges, femåringer 
med betalende kunder, barn som balanserer på 
sirkusline over bur med levende tigre og mister 
balansen og faller. Hun forteller om mørke 
hemmeligheter som får tankene til å slå krøll 
på seg fordi det ikke finnes referanserammer 
hvor bildene passer inn. Historier som får deg 
til å ønske å hoppe ned til neste avsnitt fordi det 
er for mye å forholde seg til, men som de fleste 
jentene og barna her aldri klarer å rømme fra. 

– Får du lyst til å gi opp? 
– Noen ganger. Men så er det jentene, da. Så 

lenge de kan klare å kjempe, så må jeg klare 
å stå i kampen sammen med dem, sier hun. 

– Det vanskeligste er ikke å redde jentene 
fra fysiske bordellene, det vanskeligste er å 
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er på en busstasjon vest i Nepal. India 
er bare en kort buss-tur unna. I et skur 

på stasjonen sitter to kvinner. De kan 
se ut som to venninner som er opptatt av små-
prat og håndarbeid. Men det er ikke derfor 
de sitter der. Kvinnene jobber for å avsløre 
menneskehandel og slik redde unge jenter fra 
å ende opp i bordeller i India og andre steder. 

Noen uker før vi traff dem, klarte de å berge 
to jenter på 13 og 14 år som de forsto var i 
ferd med å bli lurt over grensa. Sannsynligvis 
hadde de aldri kommet seg hjem igjen. 

Bussen kommer,  og de to damene lener seg 

fram og myser mot passasjerene som gjør seg 
klare for å stige ombord. 

STILLER SPØRSMÅL
– Etter hvert vet vi godt hva vi skal se etter og 
hvilke faresignal vi spesielt skal være oppmerk-
somme på. Vi kan ikke nekte noen å reise til 
India, men vi kan stille de riktige spørsmålene 
og advare jentene om hvor reisen deres kan 
komme til å ta dem. 

Hver dag prater de to kvinnene med fem-
seks jenter. De vet hvilke spørsmål de bør stille 
for å avdekke om de er på vei til en ekte jobb, 

eller om de er i ferd med å reise til slaveri på 
bordell. 

FABRIKK BLIR OFTE BORDELL
– Fattigdom, uvitenhet, eller venner og familie 
som vil utnytte barna er ofte årsaken til at de 
reiser.  Et vanlig scenario er dette: Hun har 
møtt en sjarmerende gutt på nett. Han flør-
ter, viser oppmerksomhet og spør  om hun vil 
gifte seg med ham. Han kan tilby henne en 
god fabrikkjobb. Når hun kommer til India, 
er gutten egentlig en voksen mann. Jobben er 
på et bordell. 

Dersom de to kvinnene møter jenter som er 
svært unge, kontakter de politiet. 

– Vi tilbyr oss også å snakke med foreldrene 
til jentene. Er jentene gamle nok, må de ta 
valget selv, men målet vårt er at ingen skal 
reise til India uten å vite hva som kan vente 
dem der. Ikke på vår vakt iallfall, sier de to 
kvinnene bestemt. 

finne seg selv etter å ha blitt utsatt for det som 
skjer innenfor bordellveggene. Kampen mot 
frykten, resignasjonen og skammen, den må 
jentene selv kjempe, sier hun. 

KRONERULLING
– Min motivasjon er å se at jenter som har vært 
her og som nå er gift, kan drive egen virksom-
het, og klare seg. Når jeg ser suksessen deres, har 
jeg så lyst til å være med videre, forteller hun. 

Det er ikke bare Nirmala som brenner for job-

ben. Hun forteller at flere av kollegaene, som 
Rakshya Ojha og Muna Upreti, flere ganger 
 har gått sammen og spleiset for å få penger til 
å betale avgiften som trengs for at en jente skal 
få bo ved senteret så lenge som hun trenger det. 

Og noen ganger skjer ting som det som 
skjedde forrige morsdag. Da ringte flere av 
jentene og gratulerte Nirmala med morsdagen. 

Hun smiler, tar en liten pause og svelger 
unna en klump i halsen. 

– Jeg føler meg jo som en mor for dem, sier 
hun. 

PÅVIRKERE 
Nirmala har jobbet her helt ABC Nepal startet. 
I begynnelsen ble hun så overveldet at hun 
stort sett bare gråt seg gjennom arbeidsdagen. 
Etter hvert kom styrken og erfaringen, og hun 
ble rådgiver og til slutt daglig leder. 

Hun var med da de hentet 132 barn fra India,  

da de reddet 47 barn fra et sirkus i New Dehli. 
Hun var her da legene nektet å ta imot jenter 
som trengte gynekologer og indremedisinere. 
I dag kommer de samme legene tilbake for å 
jobbe frivillig. Hun var her da de følte de jobbet 
mot politiet. I dag samarbeider ABC Nepal 
med politi og myndigheter. De har påvirket 
politisk, sørget for at det å få pass ikke er en 
lettvint prosess, de samarbeider om kontroll 
av barn og jenter som er på vei inn i Midtøsten, 
de jobber med opplysning og informasjon 
til lokalsamfunn, familier og jentene selv. 
Nirmala er både tidsvitne og aktør i en av 
verdens vondeste historier.

HJELPEREN
Hjemme har hun to sønner som så lite til henne 
i oppveksten, noe hun har dårlig samvittighet 
for. Nå er de voksne og stolte av henne. Det 
var de to små guttene hun så for seg den gan-
gen hun var sikker på at alt var over. De hadde 
hentet to jenter fra et bordell. De hadde vært 
på ABC Nepal sitt senter og fått oppfølging. 
Nå skulle de gjenforene jentene med familien. 
Ingen andre turte å følge dem, for de bodde i 
et urolig område hvor militære og lokale var 
kjent for å opptre voldsomt. Da de kom til 
landsbyen, trodde alle det var Nirmala som 
hadde kidnappet dem. Stemningen ble amper. 
Folk fant steiner og flere ropte at hun skulle 
steines. Det tok to timer før jentene klarte å 
overbevise de voksne om at hun var hjelperen, 
ikke kidnapperen. 

– Det endte med at folkene i landsbyen laget 
et voldsomt festmåltid for meg, men jeg klarte 
ikke å spise. De to timene hadde jeg vært sikker 
på at guttene mine skulle vokse opp uten meg. 
Jeg var så kvalm og utkjørt at jeg nesten ikke 
klarte å sitte oppreist, sier Nirmala. 

DET NYTTER
– Det viktigste i denne saken er ikke meg. Det 
viktigste er barna og jentene. Vi har bevist at 
det nytter å jobbe for å endre holdninger, lov-
givning og politikk. I tillegg møter vi hver dag 
barn og jenter som har blitt frarøvet trygg-
het, kontroll over egen kropp, familie, venner 
og framtid. Så lenge det finnes barn som blir 
kjøpt, solgt og misbrukt, kan vi ikke gi oss, 
sier Nirmala. 

Ikke på vår vakt 

I et lite skur på 
busstasjonen sitter 
????? og følger med 
hvem som går på 
bussen til India. Målet 
er å redde unge jenter 
fra å bli offer for 
menneskehandel. 

FAKTA

• ABC Nepal (1987) 
jobber mot menneske-
handel og for kvinners 
rettigheter. De har fått 
stor internasjonal opp-
merksomhet for sitt 
banebrytende arbeid. 

• Jenter fra Nepal 
utgjør majoriteten av 
prostituerte i Indias 
bordeller, de fleste av 
dem mindreårige og 
med pådratt HIV/AIDS. 

• ABC-Nepal, og grunn- 
legger Durga 
Ghimire, fikk 
Strømmestiftelsens 
Hjelp til selvhjelp-pris i 
2012 for sitt arbeid mot 
menneskehandel.

SLIK ARBEIDER ABC 
NEPAL 

• Arbeider på grenseover-
gangene for å forsøke å 
stanse jenter og barn de 
tror er ofre for mennes-
kehandel. 

• Oppsøker bordeller. 
• Jobber forebyggende 

for å unngå at flere blir 
ofre for menneske- 
handel. 

• Vårt livsmestrings- og 
opplæringsprogram 
Samvad er en del av det 
forebyggende arbeidet. 

• Fattigdom er i bunn og 
grunn årsaken til men-
neskehandel. I et lite overbygg på 

busstasjonen sitter 
Geeta Pandey (t.v), og 
Yamuna Thapa Magar 
og følger med hvem som 
går på bussen til India. 
Målet er å redde unge 
jenter fra å bli offer for 
menneskehandel. 

Hver dag legger Geeta Pandey og Yamuna Thapa Magar 
seg opp i andres saker. Det redder liv.  

Så lenge de kan 
klare å kjempe, så 
må jeg klare å stå i 
kampen sammen 
med dem
 Nirmala Baral

 Tekst KAREN KILANE  Foto ØYSTEIN VENÅS SØRENSEN 

Vi              
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Dessverre klarte dei to gutane å stikke av, men 
kvinna som hadde teke dei til stasjonen blei 
arrestert. 

SKULLE SELJAST
Jentene blei tekne hand om av organisasjonen 
Maiti Nepal. Det er ein av fleire organisasjo-
nar som arbeider med jenter som er blitt offer 
for menneskesal og prostitusjon. 

– Me er glade dei ikkje kunne betale for 
jentene og at det gjekk som det gjorde. For 
det kunne gått så mykje verre, seier ei av dei 

som arbeidar i organisasjonen SCDC, ein av 
Strømmestiftelsens samarbeidspartnarar her 
i området. Dette var planlagt. Jentene skulle 
seljast og dette er ein svært vanleg måte å lure 
unge jenter på, fortel ho. 

EIN LÆREPENGE
Det er så uendeleg mange som kjem over 
grensa her. Denne dagen kom det sju jenter. 
Til samen blei 473 jenter stogga her på denne 
grenseovergangen og redda i 2018. Men det 
er mange som dessverre ikkje opplever det, 
fortel ho. 

– Pappa hadde meldt frå til politiet at me var 
borte. Eg er glad gutane ikkje fekk pengar og 
at me redda oss. Eg skjønar ikkje heilt at me 
gjorde dette. Og me kjem aldri til å gjere det 
igjen, seier dei to jentene, Babita og Pratima. 

et heldt verkeleg på å gå gale for dei 
to venene i landsbyen Gadahawa i 
Nepal. Dei bur nokre få mil frå den 

indiske grensa, ikkje langt unna den historiske 
staden Lumbini i Nepal. 

– Det kom ei dame til oss og spurde om me 
ville være med henne for å tene litt pengar. Me 
skulle være med på markanden der me skulle 
underhalde på eit arrangement. Det var som 
eit slags sirkus eller tivoli, fortel dei to jentene. 

EIN SJANSE TIL Å HJELPE
Babita (17) og Pratima (14) er gode vener og frå 
same landsby. Babita hadde slutta på skulen. 
Far hennar hadde reist frå familien og mor var 
fattig og klarte seg berre så vidt. Pratima gjekk 
i åttande klasse. Men huset ho budde i måtte 
vølast. Taket lakk og familien var fattig og 
kunne ikkje reparere det. Dette var ein sjanse 
til å hjelpe mødrene sine, tenkte dei. Kvinna 
dei reiste med sa dei ikkje måtte fortelje til 
nokon kva dei skulle. Og ein morgon sat dei på 
bussen utan at nokon i familien visste om det. 

– Det gjekk berre ein dag før me blei tekne 
med til grensa der me vart møtt av to unge, 
indiske menn som skulle sjå etter oss. Me 
spurte kvinna kva me skulle og sa me ville 
heim. Men ho nekta. Me vart redde. Dei to 
unge menna var med oss heile kvelden og til 
ut på dagen neste dag, fortel dei to jentene. 

Då hadde dei to menna snakka med nokon. 
Dei veit ikkje kven det var, men til alt hell for 
jentene vart det ingen «handel».  Dei som 
skulle ha dei hadde ikkje pengar til å betale.

Redda  
på grensa

Ei vaksen kvinne, fattigdom 
og trongen til å hjelpe mor var 
det om heldt på å sende dei to 
venene til prostitusjon i India. 

Det kom ei dame 
til oss og spurde 
om me ville være 
med henne for å 
tene litt pengar. 
Babita og Pratima

Flaks gjorde at dei to venene 
Babita og Pratima ikkje enda 
på bordell i India. Men for 
mange unge jenter i Nepal 
går det ikkje like bra.

 Tekst og foto EGIL MONGSTAD 

GADAHAWA, NEPAL

D
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150.000.000.000 $
Menneskehandel har en årlig fortjeneste på over 150 milliarder dollar, og er den raskest økende ulovlige økonomien i verden. 

Menneskehandel er en avskyelig kriminell 
handling som skjer over alt rundt oss. Ofrene, 
der 30 prosent av dem er barn, er utsatt for 
tvangsarbeid, seksuell utnyttelse og andre 
former for overgrep. Vi må gjøre enda mer for 
å stille de kriminelle for retten, og vi må hjelpe 
ofrene med å gjenoppbygge livene sine.

ANTÓNIO 
GUTERRES - FNS 
GENERALSEKRETÆR
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Hva er menneske- 
handel? 
Den enkle forklaringen er at det er å 
selge et menneske for å tjene penger. 
Gjennomsnittsprisen for et mennes-
ke er 90 dollar, eller ca. 770 kroner, 
ifølge youth-underground.com

1.000.000
Hvert år blir mer enn en million barn 
solgt til sexindustrien over hele ver-
den.

13–14 år
Gjennomsnittsalderen for et barn 
som er offer for menneskehandel og 
solgt til sexindustrien er 13-14 år.

Tilbakeslag
Covid 19 pandemien kan føre til at 
kampen mot barneekteskap kan 
settes et år tilbake i tid. Det betyr at 
dette ene året kan sende 13 millioner 
barn ut i ekteskap de neste ti årene.

Nest størst
Etter illegal våpenhandel 
er menneskehandel den 
nest største illegale øko-
nomien i verden. 

Det finnes 40.3 millioner 
slaver i verden. Det er åtte 
ganger mer enn folketal-
let i Norge.

 24.9 millioner av disse 
lever i tvangsarbeid. 
Resten, 15.4 millioner, 
lever i tvangsekteskap.

8×
Menneskehandel som har sin 
årsak i klimaendringer og global 
oppvarming, har økt med over 
600 prosent de siste fem årene. 600%

Prisen for et liv

I Nepal er nærmere 40 pro-
sent av alle jenter under 18 år 
gift. Den lovlige alderen for å 
gifte seg i Nepal er 20 år. 

40%
En av fire som er 
utsatt for mennes-
kehandel er barn. 

25%
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Rosa nelliker

 Tekst KAREN KILANE   Foto ØYSTEIN VENÅS SØRENSEN

PALORINYA, UGANDA

Se hvordan «Jane» (15), som bor i flyktningebo- 
setningen Palorinya i Uganda, har det hjemme.

GJØR DET SELV Det er ikke mange i bosetningen 
som har dørmatte. Jane har samlet bruskorker og 
laget dørmatte til den ene hytta. Den er ikke bare 
til pynt, den er også praktisk for å unngå for mye 
leire innendørs. 

BLOMSTERBED «Jane» (15) 
vokste opp i et velholdt hus i 

Sør-Sudan hvor et bredt bed 
med rosa nelliker omkranset 
eiendommen. Men rosa 
nelliker kunne ikke holde 
soldatene unna da de 
stormet huset og drepte 

foreldrene. «Hver dag ser 
jeg på blomstene og tenker på 

mamma,» sier Jane. 

GRØNNE PLANTER 
Alle som har prøvd 
seg på grønne 
planter, vet at det 
kreves innsats for å 
få dem til å overleve. 
Jane har ikke tenkt 
å gi seg med det 
første og har laget 
et beskyttende 
stativ til planten. 
I bakgrunnen 
ser vi det åpne 
kjøkkenområdet 
som ligger midt på 
tunet. 

SOLCELLE 
Solcellelamper som 
brukes mange steder 
i verden hvor det ikke 
er tilgang til strøm. 
Jane drømmer om 
å livnære seg som 
skredder. Arbeidslys 
gjør det enklere å sy. 

HAR BYGD EGNE HYTTER Jane og lillesøsteren Sarah (bildet t.v.) kom som flyktninger fra Sør-Sudan til Uganda i 2016. Alle familier som 
flykter hit får sitt eget jordstykke. Jane inngikk en byttehandel med noen gutter hun kjente. Hun hjalp dem med mat, de hjalp henne 
med å bygge. Det var en tung jobb, men Jane ville gi søsknene et sted å bo. I dag har Jane en hytte som småsøsknene sover i, et skur til 
ei geit, et ildsted midt på tunet til matlaging og en hytte hvor hun akkurat får soveplass nok til seg selv og sønnen. 
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 Tekst og foto EGIL MONGSTAD

styret og administrasjonen. Styret skal være 
en utviklingskraft og en kontrollstasjon for 
administrasjonen, sier Grundekjøn. 

MER KJENT
Han mener det er tydelige fellestrekk mellom 
bistand og business. For det første er god plan-
legging og god organisering viktig. Så må det 
måles så vi kan finne ut om vi får resultatene 
vi ønsker. Så må vi kontrollere så vi kan se om 
vi er på rett vei. Dette er helt avgjørende for at 
vi kan nå våre mål, sier styrelederen og mener 
Strømmestiftelsen har gode rutiner for dette. 

Men han mener Strømmestiftelsen har 
en jobb å gjøre med å bli mer kjent, både i 
Kristiansand og i resten av landet. 

– Det er en svakhet at vi er så lite kjent. Det 
er et stort marked som spør etter oss og vi må 
være enda tydeligere og kommunisere bedre 
hva vi gjør og hvordan vi arbeider. Vi må vise at 
vi er et effektivt redskap i kampen mot fattig- 
dom, sier Grundekjøn. 

STOLT
Han har sett fattigdommen på nært hold flere 
steder i verden og han har vært med styret til 
Tanzania og sett arbeidet på nært hold. 

– Det jeg så gjorde meg stolt. Så er det min og 
styrets oppgave å se utover det vi gjør nå, og for 
å se hva vi kan gjøre bedre, sier styrelederen.

Grundekjøn mener Strømmestiftelsens 
kristne verdigrunnlag er viktig. 

– De kristne verdiene er selve DNA-et i stif-
telsen. Det er i genene våre og det skal vi ha 
med oss, sier Grundekjøn og siterer et kjent 
bibelord; «Alt dere vil at andre skal gjøre mot 
dere, det skal også dere gjøre mot dem».

– Jeg tror dette er en drivkraft og en motiva-
sjon for mye av arbeidet som blir gjort. Denne 
kraften er det viktig å ta vare på, sier han. 

LAKSEFISKE
Når han ikke jobber med sitt eget investerings-
selskap, er i styremøter og forbereder møter, er 
han ofte å finne på  hytta i Randesund, i båten 
eller opptatt med fritidssyssel nummer én; 
laksefiske. Å stå ved elvebredden i Tanaelva og 
vente på storlaksen – den kan han leve lenge på. 

Men nå ser han frem til å ta fatt på opp-
gavene som styreleder i Strømmestiftelsen,  
og snart skal han  styre stiftelsen sammen 
med en helt ny generalsekretær ved bordet. 

–Det blir også spennende, sier Grundekjøn. 

Styre-mannen
Arvid Grundekjøn har vært sjef for store rederier,  

ordfører og styreleder i en rekke selskaper. Nå mønstrer han på i  
Strømmestiftelsen, klar til å ta sin vakt i kampen for de fattige. 

trømmestiftelsens nye styreleder kan 
skilte med en imponerende lang liste 
med styreverv. Og de er varierte, alt fra 

store norske og internasjonale virksomheter 
til nå også globale Strømmestiftelsen. I 2009 
ble han kåret til årets styreleder i Norge. Han 
har juridisk embetseksamen og utdanning fra 
Harvard Business School og Handelshøgskolen 
i Bergen. 

–  Hvorfor interessen for bistand? 
– Jeg har alltid vært opptatt av å gjøre noe 

som er viktig utover det å jobbe for det daglige 
brød. Som ung var jeg opptatt av østblokk- 
landene og i flere år var jeg kurer og reiste fast 
til det gamle Sovjetunionen, der jeg hadde 
kontakt med politisk opposisjonelle. Det var 
en spennende tid. Motivasjonen da var litt av 
den samme som det som nå  gjør at jeg tar noen 
år på styretaburetten i Strømmestiftelsen. Da 
handlet det om at mennesker kunne få politisk 
frihet – nå handler det også om å gi mennesker 
en sjanse til å leve et liv utenfor fattigdommens 
begrensinger, sier Arvid Grundekjøn. 

Det er januar og utenfor blåser en frisk kald 
vestavind. 

– Jeg ble utfordret av en venn til å ta en «vakt» 
for Strømmestiftelsen, og tok utforingen på 
alvor. Jeg kom med i styret i 2018, og da jeg 
fikk spørsmålet om å bli ny styreleder måtte 
jeg tenke meg godt om. Men nå er jeg her, klar 
til å ta min tørn, sier Grundekjøn. 

Strømmestiftelsen er ikke et ukjent blad for 

sørlendingen. 
– Jeg vokste jo opp her i byen og kjenner 

Strømmestiftelsen og pastor Olav Kristian 
Strømme og arbeidet. Men nå skal jeg bli kjent 
med stiftelsen på en annen måte, og det ser jeg 
frem til, sier han. 

PLIKT TIL Å HJELPE
– Vi har et etisk og moralsk ansvar til å 
hjelpe. Derfor skal vi drive bistand, forteller 
Grundekjøn og er klar på oppdraget.

– Vi skal hjelpe mennesker til å hjelpe seg selv.   
Strømmestiftelsen har et godt utgangspunkt 
for det gjennom måten vi arbeider. Utdanning 
og Speed School som vi driver i Vest-Afrika, 
er et godt eksempel på hvordan vi kan få barn 
tilbake i klasserommene. Jobbskaping og spare- 
og lånegrupper er et annet godt verktøy, som gir 
folk jobb og inntekt, sier den nye styrelederen. 

Han mener måten vi arbeider med sam-
funnsbygging, utvikler strukturer som gjør 
at mennesker kan delta i sin egen, og sitt eget 
samfunns utvikling, er en svært viktig del av 
det vi gjør. 

– Årsakene til fattigdom er sammensatte. 
Det er stor befolkningsvekst i verden, land 
med svake strukturer blir styrt av sterke og 
diktatoriske ledere, og demokratiske prosesser 
fungerer ikke. Vi som har store ressurser, må 
hjelpe dem som ikke har. Vi har en forpliktelse 
til det, sier Grundekjøn. 

– Min oppgave er å være bindeleddet mellom 

KAFFEKOPPEN

Arvid Grundekjøn er ny styreleder i  Strømmestiftelsen. 

S
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NEPAL
FN anslår at 

koronapandemien kan 
føre til sterk økning i 

antall barneekteskap. I 
Nepal gjør pandemien 

at enkelte fremskynder 
barneekteskap fordi de 

må ha færre gjester. 
Dermed blir en ofte dyr 

fest noe billigere.  Dette 
bildet er arrangert. 

Innbyggerne i denne 
landsbyen stilte velvillig 

opp for å hjelpe oss å 
sette søkelys på dette 

viktige temaet. 
FOTO: ØYSTEIN VENÅS 

SØRENSEN

↑ TANZANIA
Det er et yrende liv på 
markedet i Kisewa utenfor 
Dar-es-Salaam. En kvinne 
er på vei inn i markedet 
med et plastfat på hodet. 
En mann sorterer det som 
er igjen av gulrøttene, 
og håper han kan kjøpe  
andresorteringen noe 
billigere. Og Chico Hamisi 
Juma teller dagens 
omsetning. Hun har solgt 
nesten alt hun hadde med 
seg på markedet denne 
dagen. 
FOTO: EGIL MONGSTAD

TANZANIA
En far og en sønn. Bildet 
ble tatt i en landsby 
utenfor Dar-es-Salaam 
i Tanzania. Gutten gikk 
i førskolen. Etter endt 
skoledag ble sønnen 
hentet av far. Hjemme 
kunne han være sammen 
med pappa, og etter at 
han hadde matet endene 
og hønene og sett litt i 
boken han hadde med 
hjem fra førskolen, kunne 
han kose seg på pappas 
fang. Et herlig øyeblikk 
med gode følelser.  
FOTO: EGIL MONGSTAD

BURKINA FASO
Glede! Når bokstavene får 
mening og setningene får 

innhold forandrer også 
verden seg. Kvinnene i 

denne klassen har aldri 
lært å lese og skrive. På 

markedene har de blitt lurt 
fordi de ikke kunne tallene 

og bokstavene. Nå får de 
voksenopplæring og lærer 

bokstavene og tallene. 
– Nå skal ingen få lure meg 
på markedet lenger, sier en 

av kvinnene.
FOTO: EGIL MONGSTAD

Verden i bilder
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MYANMAR HJERTEVENN

Det yngste tvillingparet hadde ikke kunnet gå på førskole hvis ikke Hjertevenn-fadderne hadde gitt dem muligheten. Da hadde de heller 
ikke fått oppleve omsorgen til hun som de synes er verdens beste lærer, Daw Thin Aye Myat (39). 

Som Hjertevenn hjelper du barn til en trygg hverdag, oppvekst og fremtid!
Gjennom barnehager og skoler hjelper Strømmestiftelsen barn i noen av verdens 
fattigste land. Bli med du og – sammen kan vi hjelpe enda flere.
Bli Hjertevenn: strommestiftelsen.no/hjertevenn

 Tekst og foto  KAREN KILANEMA GYI KONE, MYANMAR

– Min viktigste jobb er å se barna, sier Daw Thin Aye Myat 
(39). Men med to tvillingpar i sammeklasse, vet hun ikke 

alltid helt hvem hun ser. v

rønne sletter omgir den hyggelige 
førskoleplassen. Her er det huske-
stativ, klatrestativ og en bygning full 

av papirifgurer, tegninger, instrumenter og 
fargerike bøker. I skyggen av det store treet 
på tunet sitter lærer Daw Thin omgitt av to 
femåringer og to fireåringer. 

TO TVILLINGPAR
I landsbyen Ma Gyi Kone i Myanmar støtter 
Hjertevenn-faddere en lokal førskole. Det er 
en lokal komité som kartlegger hvilke fami-
lier som trenger økonomisk støtte for å sende 
barna på førskolen.  

– For det yngste av disse tvillingparene er 
det helt avgjørende at de får gratis førskole. 
Det er ofte barna fra familier med lav inntekt 
som har mest behov for et sted med trygghet, 
næringsrik mat og lek. For ikke å snakke om 
betydningen av det å bli sett. Som lærer er 
min viktigste jobb å se barna, sier Daw Thin.

VISKER UT FORSKJELLER
På førskolen er det to tvillingpar. Nant Coral 
og Nant Corline er fem år. I tillegg går fireå-
ringene Tun Papa Aung og Nwe Papa Aung 
her. Det er de som nå kapper om hvem som 
kan få Daw Thins oppmerksomhet. 

– Jeg er så takknemlig for at vi kan gi de to 
jentene gratis førskoleplass. Se på dem, du kan 
se hvordan de vokser og blir sterkere når de 
får boltre seg her sammen med andre barn. 
Alle barn har rett til både å lære og å leke, 
sier læreren bestemt mens hun løfter en av 
tvillingene ned fra toppen av et lekeapparat. 

Hadde ikke tvillingene fått denne mulighe-
ten ville de sannsynligvis hengt etter i forhold 
til sine medelever når de begynner på skolen. 
Førskole er med på å viske ut forskjeller og gi 
barna bedre muligheter.

STORT ANSVAR 
Det er et stort ansvar å være førskolelærer. 
Barna skal få med seg kunnskap både innen 
språk, matte og livsmestring. Men kanskje 
viktigst er at hun ser den enkelte og forstår 
når det er noen som trenger litt ekstra. Og ofte 
er det noen som trenger å bli sett litt ekstra.

– Men i møte med tvillingene må jeg passe 
på at jeg kan se hvem er hvem. Og den jobben 
må jeg ta på alvor for de fortjener at jeg vet 
hvem av dem det er jeg ser, sier Daw Thin.

—
NB! intervjuet er gjort før statskuppet mot 
Myanmars befolkning.

Læreren  
ser dobbelt

DAW THIN AYE MYAT 

ALDER 39

YRKE Førskolelærer

BOSTED Ma Gyi Kone, Myanmar 

G
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MALI

t det ikke finnes et godt system for å 
håndtere søppel er en stor utfordring, 
og kildesortering finnes knapt her. 

Og med høy befolkningsvekst er forsøpling 
et stort problem i det vestafrikanske landet, 
sier Rokiatou Démbele, Strømmestiftelsens 
regiondirektør i Vest- Afrika.  

Mye av forsøplingen fra millionbyen og 
hovedstaden Bamako, ender 
opp i naturen og på store ure-
gulerte søppelplasser. Mye 
havner også i elva Niger og 
forsøpler den viktige ferdsels-
åren og vannkilden som flyter 
nedover forbi Timbuktu, 
gjennom nabolandene Niger 
og Benin, før plast og annen 
søppel ender i havet ved 
Nigerias kyst og ut i Guineagulfen. 

SMELTER PLAST OG LAGER PULTER 
I 2018 tok Strømmestiftelsen initiativ til å se 
hvordan en kunne jobbe med plast for å gjøre 
seg nytte av den ressursen. Et pilotprosjekt ble 
startet i byen San, nordøst i Mali, der kvinner 
samler plastsøppel og et anlegg smelter om 
plasten til skolepulter. Prosjektet vil redusere 

mengden plast som kommer ut i naturen og 
i elven Bani som renner ut i Nigerelva. Når 
prosjektet er kommet skikkelig i gang vil det 
være med å skape en renere by, bedre miljø 
og det vil gi jobbmuligheter for kvinner og 
arbeidsledig ungdom.   

 – Ideen kom opprinnelig fra Burkina Faso, 
fra foretaket Yamba D som resirkulerer plast 

som de smelter om og lager 
bordplater og pulter av. Vi 
tenkte at det må også vi gjøre 
valgte et område der det var 
nok plastsøppel til å starte. 
Vi landet på byen San. Her 
var det plast og kvaliteten var 
god. Dermed kunne vi sette i 
gang, sier Rokiatou Dembelé.  

GODE ARBEIDSPLASSER 
Prosjektet er nytt og innovativt. Fra Norge 
mottar vi innovasjonsmidler og penger til opp-
læring, og vi har gode samarbeidspartnere i 
selskapene Norsk Gjenvinning og Returkraft 
i Kristiansand, sier regiondirektøren.  
Plasten blir først rengjort før den blir 
smeltet om og gjort til skolepulter og ben-
ker. Skolepultene blir solgt til skoler og 

Strømmestiftelsens 
Rokiatou Démbele og 
plastplukker Maimouna 
Doumbia med datteren 
på armen på et 
stort søppelmottak i 
Bamako.

Strømmestiftelsens Speed Schools, hurtigs-
koler i Mali.  

SKOLEPULTER  
– Målet er å utvikle prosjektet til en miljø- 
vennlig og økonomisk lønnsom virksomhet. 
Etter hvert er målet også å øke produksjonen og 
slik skape arbeidsplasser, sier Dembelé.  

– Speed Schools er et utdanningsprogram 
som Strømmestiftelsen startet i Mali for flere 
år siden. Skoletilbudet gir barn og unge, som 
har falt ut av skolesystemet en ny sjanse til å 
komme tilbake til skolen. Behovet for pulter 

til disse og andre skoler er økende. Prosjektet 
er også med å begrense hogst av skog til å lage 
pulter, sier Dembelé.  

Siden Speed School startet i 2004 og frem 
til i dag 230 000 barn og unge i Mali, Burkina 
Faso og Niger fått en ny sjanse til å fortsette 
skolegang og mulighet til å ta en utdanning.  

PLUKKER PLAST PÅ SØPPELBERG 
På et av søppelbergene i hovedstaden Bamako, 
møter vi en kvinne som samler verdifullt,  
resirkulerbart søppel. Blant eselkjerrer, hånd-
kjerrer, i stinkende lukt, blant matrester, plast 

Plast blir til 
skolepulter i Mali  

 Tekst og foto  GURI CHARLOTTE WIGGEN

BAMAKO, MALI

10.5 tonn innsamlet plast har blitt støpt om til 404 
skolepulter. Med gode hjelpere og engasjerte medarbeidere har  

Strømmestiftelsen tatt fatt på grønn jobbskaping i Mali. 

 Rokiatou Démbele

10.5
Pilotprosjektet for Grønne 
jobber i Mali har samlet inn 
10.5 tonn plastavfall.

A
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MALIMALI

Forsøplingen av 
Nigerelven er en trussel 

for elva og livet i og 
langs den viktige elva i 

Vest-Afrika.

og søppel, og sammen med flere andre, arbei-
der hun stillferdig. På armen bærer Maimouna 
Doumbia et av barna sine. Rokiatou Dembelé 
snakker med henne og spør om hun kan tenke 
seg å plukke plast hun kan selge til prosjektet 
som snart også skal startes som et pilotprosjekt 
i hovedstaden Bamako.  Og det kan hun.  

– Nå skal vil vi teste dette også her i Bamako, 
og når vi kommer i gang vil vi trenge folk 
som kan samle plast og levere til anlegget, 
forteller Dembelé. I San, som ligger lenger 
nordøst i landet, har dette så langt gitt arbeid 
til 1580 kvinner som plukker plast de selger 
til produksjonen.  

Kvinnene er organisert i grupper med 25 i 
hver gruppe. Søppelplukkerne får 100 CEFA 
i betaling per kilo plast, og 150 og opp til 200 
franc, avhengig av kvaliteten, på hard plast. 
Det tilsvarer bare et par kroner per kilo.  

– Dette er likevel er en viktig inntekt for 
kvinnene og familien deres, sier Rokiatou 
Dembelé.  

GRØNNE JOBBER 
For mange er dette en god jobbmulighet og en 
god sjanse til å tjene litt ekstra penger.  

– Vi har holdt kurs for arbeiderne og lært 
hvordan de skal jobbe med dette. Foreløpig er 

det bare et titalls unge som jobber i produksjo-
nen og med støpningen av pultene. Plasten blir 
smeltet på rundt 200 grader. Etter det blir mas-
sen formet til en skolepult i rammene av stål 
som pulten er bygd rundt, forklarer Dembelé.   

– Vi ser at dette er gode jobber. Arbeids-
ledigheten er stor her, og ledighet gjør også at 
ungdom blir rekruttert til milits og ekstreme 
grupper. Så dette er viktig for å forebygge det. 
Målet er 50 nye lokale arbeidsgrupper med 25 
personer i hver gruppe som skal samle plast til 
produksjonen i San. Det samme trenger vi til 
pilotprosjektet i Bamako. Målet er at vi årlig 
skal resirkulere 200 tonn plast til pulter. Det 
vil gi rundt 8000 pulter, sier Dembelé.  

 FLERE IDÉER  
Hun forteller at det også blir arbeidet med 
løsning for å gjøre noe med avfall fra farmasi- 
industrien.  

– En mobil forbrenningsovn kan plasseres 
ut i nærmiljøet og på en forsvarlig måte for-
brenne medisinsk søppel som ellers ville havne 
i naturen eller på søppeldynga, sier Dembelé. 

Hun er svært fornøyd med det som er satt 
i gang.  

– Dette gjør noe godt med miljøet, det gjør 
noe med forsøpling av naturen, elvene og 
byene våre og det skaper arbeidsplasser. Det 
er vi godt fornøyd med, sier Rokiatou Dembelé.  

En gruppe kvinner som samler plastsøppel som de selger til produksjonen av 
skolepulter. FOTO: NOUFOU ZONGO

I anlegget i San er blir plasten varmet 
opp til 200 graderfør den blir til 
skolepulter.
FOTO: NOUFOU ZONGOResirkulering av plast skaper 

arbeidsplasser i San. Dette er noen 
av de ansatte som smelter plast og 
støper skulepulter i fabrikken i San. 

Dette er gode 
og miljøvennlige 
jobber
Rokiatou Dembelé

GRØNNE JOBBER I MALI 

• Strømmestiftelsens nye prosjekt i Mali skaper jobbmu-
ligheter for unge gjennom innsamling og resirkulering av 
plastavfall. 

•  Unge kvinner og menn får profesjonell opplæring, eget 
lokale og utstyr til å resirkulere og gjenvinne plastavfall. 

• Frem til nå har de samlet inn hele 10.5 tonn plastavfall – 
tilsvarende 700.000 plastposer.

•  Frem til nå har den første lille fabrikken produsert 404 
skolepulter, som selges til våre Speed Schools i Mali. 

• Prosjektet foregår i samarbeid med Norsk Gjenvinning, 
Returkraft, Ingeniører Uten Grenser, Norsk Geoteknisk 
Institutt, m.fl. 

• Nylig fikk prosjektet 6 mill. i støtte fra Handelens 
Miljøfond, og vil utvides med flere elementer og til nye 
områder. 

Plasten som har blit samlet inn tilsvarer 700.000 plastposer. 

Dette er gode 
og miljøvennlige 
jobber
Rokiatou Dembelé

I anlegget i San blir plasten 
varmet opp til 200 grader før 
den blir til skolepulter. 
FOTO: NOUFOU ZONGO
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NEPAL JOBBEN MIN

Bønder i Nepal
Da Ishwor Prasad Chaudhari og Pinki Chaudhari ble  

med i Strømmestiftelsen SEEDS program ble avlingene  
større og inntjeningen bedre. 

lærte mye om å dyrke grønnsaker, om 
frø og hvor viktig det var å arbeide med 

jorda og skifte mellom ulike sorter for 
å få gode avlinger. Gjennom prosjektet 

fikk vi  også penger til å kjøpe gode frø, for-
teller Chaudhari. 

Han har vokst opp her og her har familien 
dyrket jorda i flere generasjoner. På den nesten 
to mål store gården dyrker de blant annet 
blomkål, purre, og hvitløk.

– Vi var en fattig familie og 
hadde  ikke råd til å gi barna 
våre utdanning. Penger vi 
hadde måtte vi kjøpe sukker 
og salt og nødvendige varer 
for, sier bonden. 

Han er en av svært mange 
i Nepal som har reist til 
utlandet for å arbeide. I ti 
år arbeidet han i en bedrift 
i Malaysia. Pengene sendte 
han hjem til kona.

– Vi ville lære mer om 
hvordan vi skulle dyrke og hva som måtte til 
for å få gode avlinger og god avkastning. Da vi 
ble med i en selvhjelpsgruppe, som var en del av 
prosjektet, snakket vi mye om dette. Vi hadde 

møter en gang i måneden og snakket mye om 
hvordan vi kunne komme videre. Vi lærte 
masse, forteller Chaudhari og kona Pinki.

– Alt har blitt så mye bedre etter at vi begynte 
med dette. Nå slipper jeg å reise ut av landet 
for å jobbe. Vi tjener bra, og selger for rundt 
30 000 kroner i året, sier han. 

Paret har tre barn. Den yngste går i 10 klasse. 
En datter er gift, og de har en sønn som stude-

rer til politi. 
– Vi er ikke lenger med 

i prosjektet, men det var 
det som tok oss ut fra fat-
tigdommen. Vi har det fint 
nå, sier Chaudhari og får et 
tilfreds smil fra kona Pinki. 

Hun er glad og sier dette 
har ført til mer likestilling 
i landsbyen. 

– Dette har gitt oss kvin-
ner en stemme. Vi blir sett 
og lyttet til og kan være med 
å bestemme hvordan vi bru-

ker pengene og tiden vår. Dette har bare vært 
bra for oss alle, sier Pinki Chaudhari, det har 
forandret hverdagen og fremtiden vår, sier 
hun med et stort smil. 

 Tekst og foto  EGIL MONGSTAD

GADAHAWA, NEPAL

Vi 

Prosjektet hjalp oss ut fra fattigdom. Nå har vi det godt og ser fremover, sier ekteparet på landsbygda i Nepal.

NAVN Ishwor Prasad Chaudhari 
og Pinki Chaudhari

BOSTED Gadahawa – Nepal 

SIVIL STATUS Ektepar 

INNTEKT Om lag 2500 kroner i 
måneden

ARBEID Dyrker grønnsaker på 
familiens gård i Nepal
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3Hvor kommer 
produktet fra?

GENSER 
Chosen
Chosen er et norsk klesmerke som 
samarbeider tett med en fabrikk i 
Bangladesh. Klærne blir produsert 
etter høy moralsk standard, gode 
arbeidstider, anstendig lønn, arbeids-
kontrakt og i trygge lokaler. For hvert 
plagg du kjøper blir også et barn som 
lider av underernæring i Bangladesh 
forsørget med mat i en uke. Det skjer 
gjennom organisasjonen Youth With a 
Mission (YWAM).
Chosen brenner for en mer etisk kles- 
industri og ønsker at alle som er invol-
vert i arbeidet med å lage plaggene 
skal påvirkes positivt.
chosen.no

SKJØRT 
Sela the Brand

DA MARGRETE SEIERSNES 
og Anne Stine Kaaen var 
i Uganda i 2016 gjennom 
vårt utvekslingsprogram 

Act Now, fikk de ideen om 
å utvikle et eget klesmerke 

som også kunne bidra til 
gode arbeidsplasser i lan-
det. Sammen med dyktige 

medeiere og syersker i byen 
Mbale tilbyr de nå etiske 

klær og tilbehør til bevisste 
forbrukere i Norge. Dette er 

jobbskaping på sitt beste! 
selathebrand.com

HVA BETYR DET?

 Rettferdig handel betyr å kjøpe 
produkter som er produsert 
under anstendige arbeidsforhold 
og som sikrer produsentenes og 
arbeidernes rettigheter. 
Still spørsmål. Hvor kommer pro-
duktet fra, hvordan er det laget 
og hva er det laget av? Er du i 
tvil, la være å kjøpe varen – eller 
spør! Ringvirkningene av dine 
spørsmål kan være større enn du 
tror, og kan bli et bidrag i kam-
pen mot fattigdom.

Å være en bevisst forbruker handler om å ta vare på det vi har, kjøpe 
brukte ting og produkter av god kvalitet som er produsert under 

gode arbeidsforhold. Her er fire produkter vi liker veldig godt. 

SUN BELL 
SOLCELLELAMPE 
Bright
DET NORSKE SELSKAPET Bright 
har levert solcelleprodukter siden 
2016 og gjort hverdagen enklere  
for mer enn 13 millioner mennes-
ker. I områder med dårlig tilgang til 
elektrisitet gjør lampene at barn kan 
gjøre lekser om kvelden og familier 
får strøm til hjemmene sine. 
Vi selger lampene i vår egen nett-
butikk. For hver solgt lampe får en 
skoleelev en lik lampe eller en sol-
cellepakke.  
bright-products.com
strommestiftelsen.no/nettbutikk

4
SKJERF 
Close 2 My Heart
KLESMERKET CLOSE TO My Heart ble 
født i Nepal da designer Siv Katralen var 
på klatretur i Himalaya. Hun falt pladask 
for landet og fant også her sitt første 
produkt – et cashmereskjerf. En familie- 
drevet bedrift i Kathmandu begynte å 
produsere skjerfene. Close to My Heart 
har blitt et veletablert klesmerke i Norge. 
Vi har også fått lov til å selge de fan-
tastiske skjerfene i vår egen nettbutikk 
– hvor halvparten av salgssummen går til 
livsmestringskurs for unge jenter i Nepal. 
closetomyheart.no
strommestiftelsen.no/nettbutikk

 Tekst KRISTIN MARIE SKAAR
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SØR-SUDAN TEMA TANZANIA

I den travle gata Kitonga i Dar-es-Salaam 
i Tanzania, finner vi en systue fylt med 
fargerike stoffer. Vi hører lyden fra symas-

kiner og en salig blanding av latter og småprat. 
I systua er det full konsentrasjon. Her blir det 
sydd kjoler, skoleuniformer og 
skjørt, klær fikses, og her lager de 
de unike handlenettene «bonga 
bags», som du nå også kan finne i 
Strømmestiftelsens nettbutikk. 

SKREDDER 
– Herfra er det ikke langt til 
markeder hvor jentene kan ta 
med produktene og markedsføre seg, forteller 
Doreen Matekele i Strømmestiftelsens part-
nerorganisasjon OCODE i Tanzania. 

Hun koordinerer arbeidet med livsmest-
ringskurset «Sjef i eget liv», populært kalt 
«Bonga», som betyr «dialog» på swahili. 
Kurset skal gi unge, som av ulike grunner har 
gått glipp av skolegang, nye kunnskaper og 
opplæring i et yrke. 

Blant jentene er skredderfaget populært. 
Etter endt yrkesopplæring får de et oppstart-
sett med symaskin og hjelp til å sette i gang. 
For tiden er rundt 15 jenter aktive her og de har 
selv ansvar for drift og leie av lokalet.  

ET ANNERLEDES PRODUKT 
Ideen til handlenett kom under en prosjekt-
reise med Tangen videregående skole i 2019, 
hvor elevene fra Kristiansand fikk besøke 
systudioet.  

– Vi tenkte hvordan vi kunne hjelpe, og kom 
frem at handlenett var et enkelt, miljøvennlig 

og praktisk produkt, forteller Øystein Venås 
Sørensen, som koordinerer skolesamarbeid i 
Strømmestiftelsen. 

Med hjelp av en av lærerne i kunst og design 
fant de frem til stil, mønster og oppskrift. 

Vi ville lage noe som skilte seg 
fra andre handlenett og i et mer 
solid stoff og med særpreg og 
innslag av fargerike «Tanzania»-
mønstre.  

KANVAS 
– Vanligvis bruker de kun 
kitenge, tradisjonelle stoffstyk-

ker av bomull i fargerike mønstre. Her valgte 
vi det slitesterke og tykkere stoffet kanvas, 
som var helt nytt for jentene, og det samme var 
oppskriften. Det var mye å lære, sier Matekele. 

Litt etter litt ble handlenettene klare, alle 
med hvert sitt unike preg. Strømmestiftelsens 
logo og den viktige beskjeden «Made by empo-
wered girls in Tanzania» ble stemplet på. 100 
Bonga bags ble sendt til Norge og raskt solgt, 
og 100 nye kom like før jul. 

Matekele ser med begeistring hva prosjektet 
har betydd for de unge skredderne.  

– Dette har betydd mye og vært en viktig 
inntektskilde i et annerledes år. Nå tar jentene 
med seg kanvas på markeder og viser det frem 
i butikken sin. Kundene blir overrasket og 
fascinert, forteller Doreen Matekele. 

Sørensen i Strømmestiftelsen ser ikke bort 
fra at dette kan gjentas. 

– Dette er en veldig konkret måte å bidra til å 
gi noen en jobb, i tillegg til at hvert produkt er 
unikt og man vet hvor det kommer fra, sier han. 

Personlig, enkelt og du vet hvor det kommer  
fra: Her er historien om Bonga Bags. 
 Tekst KRISTIN MARIE SKAAR  Foto ØYSTEIN VENÅS SØRENSEN

DAR-ES-SALAAM, TANZANIA

 

Handlenett
skaper jobber

15
Jenter jobber med 
å lage Bonga Bags 

I Dar-es-Salaam har handlenett 
til norske forbrukere blitt jobb og 

inntekt til unge kvinner som er med i 
livsmestringsprogrammet Bonga. 
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Fra nært og fjernt

CORONAPANDEMIEN GJORDE AT det 
i fjor ikkje var mogeleg å fylle kyrkjene til 
førjulskonserten Stille natt – Hellige Natt. 

– Men me bestemte oss for at me skulle 
gjennomføre alle konsertane, og det gjorde 
me. Gode kompensasjonsordningar frå staten 
gjorde det mogeleg. I nokre kyrkjer kunne me 
ha 50 personar, andre stader var det 20 og i ei 

kyrkje på austlandet var det einast lov med 
10 personar, seier Tor Arne Rangås i Taran 
Management som står bak turneen. 

Konserten har i fleire år samarbeida med 
Strømmestiftelsen. Og også denne gongen 
blir det pengar, til saman 400.000 kroner til 
arbeidet vårt og kampen mot fattigdom. Og me 
seier tusen takk og på gjensyn att i desember.

SIST HØST OG fram til april i år har KFUK/
KFUM-hjemmet i London hatt innsamling 
for Strømmestiftelsen og prosjektet Samvad 
i Nepal. 

– Hvert år har vi en aksjon til et godt formål. 
Under normale forhold ville vi hatt ulike akti-
viteter på gata. Men med pandemien var ikke 
det mulig, sier ettåring og husassistent Solveig 
Sørli Jærnes ved K-hjemmet i London. Sammen 
med de andre ettåringene har hun ansvar for 
opplegg og gjennomføring av prosjektet. 

– Det har vært kjempegøy. Folk synes det 
er et godt prosjekt å være med på. Vi har hatt 

quiz-kveld, loddsalg, bollesalg, basar, og vi 
skal ha et sponsorløp. Vi har fått inn mer enn 
19 000 kroner, og etter sponsorløpet skal det 
bli mer, sier Jærnes på telefon fra London. 
Innsamlingen fortsetter til april. 

Stille natt – Hellige natt 

KFUK  London

Nye ansatte i Strømmestiftelsen

GRO ROBSTAD (59) er ansatt som økonomisjef i 
Strømmestiftelsen. Hun ble først ansatt som controller 
i internasjonal avdeling i 2017. De siste 15 månedene har 
hun vært fungerende økonomisjef. Robstad har tidli-
gere blant annet jobbet som økonomisjef for selskapet 
MHWirth i Asia.  Robstad har økonomisk utdanning fra 
Agder Distriktshøgskole.
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KREATIVITETEN ER STOR når 
Agder Folkehøgskole samler inn 
penger til prosjektet «Grønne 
jobber i Mali». De har kaffebar 
og flaskeinnsamling, og i vinter 
har de hatt både  bingo, kakesalg 
og loddsalg. Da februar kom ble 
det arrangert helaften på sko-
len. Det ble solgt kaffe og kaker, 
Valentines kort og roser, og det 
ble arrangert moteshow, der 
brukte klær, som senere kunne 
kjøpes, ble vist frem på catwalken.  

Kvelden ble avsluttet i «restau-
rant Global». Elevene hadde 
forhåndsbestilt middag og des-
sert og «gjestene» ble vartet opp 
av servitører og hovmester fra glo-
balklassen. Overskuddet av alle 
aktivitetene går til prosjektet. Vi 
takker for innsatsen!  

Stor innsats for 
grønne jobber  

LIKE FØR JUL kunne 79 studentar, 74 
menn og fem kvinner, frå Maper lærar- 
høgskule ta imot sine velfortente 
diplom etter å ha fullført lærarut-
danning. Den høgtidelege tildelinga 
skjedde på lærarskulen i Aweil, nord 
i Sør-Sudan. 

Sør-Sudan er eit land med stor man-
gel på kvalifiserte lærarar og behovet 
for lærarar med utdanning  er enormt. 

– For å dekke behova treng me kvart 
år 2000 nye utdanna lærarar, sa Awut 

Deng Acuil, statsråd for utdanning og 
opplæring i si helsing til studentane. 
Ho takka spesielt Strømmestiftelsen, 
og understreka at lærarutdanninga 
i Sør-Sudan er svært avhengig av 
Strømmestiftelsens støtte. Ho uttrykte 
også stor takk til lærarskulen i Maper 
for arbeidet dei gjer i ei utfordrande 
tid. Acuil lova å vidareføra det gode 
samarbeidet med Strømmestiftelsen 
og andre som arbeidar med lærarut-
danning i landet.

Stor dag for nyutdanna lærarar 

I 2020 HAR me motteke 3.011.287 kroner 
i testamentariske gåver, og gåver i sam-
band med åremålsdagar, bryllaup eller 
andre anledningar. 

Tusen takk til alle som slik, og på andre 
vis støttar arbeidet vårt i kampen mot 
fattigdom. 

  

Ønskjer  du ein fortruleg samtale for å 
snakke om ei testamentarisk gåve, ta 
kontakt med vår medarbeidar Turid 
Skjævestad  på telefon 38 12 75 00, eller 
e-post til turid.skjaevestad@stromme.org

Tusen takk!

JUBILEUMSGÅVER

Guri Jahren, 60 år
Svein Borgås, 70 år
Liv Longva Nilsen, 70 år
Liv-Anne Johansen, 75 år
Kirsten Sødal, 85 år
Silje og Kenneth Ø. Boel, Bryllup
Sara og Børge Larsson Christensen, 
Bryllup
Totalt: 25.800
+ Innsamlingar på Facebook.

MINNEGÅVER

Johannes Sandvik
Per Wulff
Olav Hilleren
Knut Neset
Kirsten Rein Flatøe
Ingeborg Helle
Totalt: 60.155, -

TESTAMENTARISKE GÅVER

Avslutning av Olav B. Stuttstogs legat
Elin Thrane
Johan Sorknes
Aslaug Tjomsland
Ester Hopland
Totalt: 2.925.332, -MARTIN BAGER DANIELSEN (32) er ansatt som digital 

markedssjef i Strømmestiftelsen. Danielsen har mas-
tergrad i markedsføringsledelse fra Universitetet i 
Southampton og en bachelorgrad i reklame og mer-
kekommunikasjon fra Southampton og Trondheim. 
Danielsen har tidligere arbeidet som digital rådgiver i 
selskapet Vizenum i Oslo. 
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Frå venstre: Alexander Rybak, 
Ingrid Berg Mehus, Maria 
Haukaas Mittet, Hans Marius 
Hopp Mittet og Rune Larsen. 
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SØR-SUDANKENYA

et er eit svært høgt tall. Dersom 
me skulle overføre det til ein norsk 
samanheng ville 20 000 norske ten-

åringar blitt gravide i tidsrommet 
frå pandemien kom og fram til i 
dag, seier Lars Lindkvist i Kenya.  

Han er leiar for Basecamp 
Foundation,  organisasjonen som 
Strømmestiftelsen samarbeider 
med i Narok fylke i Kenya.  

– Dette er svært alvorleg. Berre 
i Narok er det registrert over 
12 000 tenåringsjenter som er 
blitt gravide i denne perioden. Dei verkelege 
tala er ganske sikkert høgare. På vår eigen skule 
i Talek har me to jenter på 13 og 14 år som ventar 
born. Dette er resultatet av at skulane er stengde 
og borna er heime, seier Lindkvist.  

TA ANSVAR
Han  fortel at i kulturen er det ikkje uvanleg at 
tenåringsjenter blir gravide, men no gjeld det 
langt fleire enn det som er vanleg. 
– I Basecamp Foundation freistar me å gjere 
denne situasjonen til noko positivt. Me har satt 

i gong debatt og samtalar i lokalbefolkninga 
omkring tema. Me utfordrar foreldre til å ta 
ansvar, oppmodar dei til å få færre born, og få 

dei til å forstå at mange born har 
ein økonomisk negativ effekt. Så 
ber me dei hjelpe borna sine når 
dei skal føde, for her er det fleire 
som døyr i barsel, seier Lindkvist.  

DJUP FATTIGDOM 
Både Sør-Sudan, Nepal, og fleire 
andre av landa me arbeidar ser me 
ein auke i barnefødslar og barne-

ekteskap.  
– I Sarlahi i Nepal blei det til dømes gjen-

nomført 33 barneekteskap i då landet var 
nedstengd. Ei undersøking gjort på tre hel-
sesenter i Sør-Sudan registrerte 576 gravide 
tenåringsjenter i tidsrommet januar til juli 
2020. 10 av dei var mellom 10 og 14 år. Dette 
skjer fordi borna er heime og har mykje tid for 
seg sjølv, seier landkoordinator Robert Otik 
i Sør-Sudan.  

Han er spent på kor mange som kjem tilbake 
når skulane opnar att.

 Tekst og foto  EGIL MONGSTAD

I JANUAR LANSERTE vi nye 
nettsider med nyere og friskere 
utseende, og med en enklere 
meny.

Et av målene med weben er 
å gjøre det lettere å bli med i 
kampen mot fattigdom. Nå kan 
du enklere enn før enhasjere 
deg, bli fast giver, gi en enkelt-
gave, en bedriftsgave eller 
kjøpe gaver nettbutikken. Du 
kan enkelt starte din egen inn-
samlingsaksjon for å samle inn 
til noe av arbeidet vårt som du 
spesielt vil støtte.

Vil du lære mer om hvordan 
og hvor vi arbeider, kan du det 
under menypunktet «Vårt 
arbeid». Og vil du engasjere deg 
så er menyen «Engasjer deg» et 
godt tips. 

Under menypunktet «For 
givere» kan du logge deg inn 

på «Min Side» og lese mer om 
ulike givertjenester, og er du 
spent på hvem som jobber her 
og om det er ledige stillinger 
finner du alt under menypunk-
tet «Om oss».

Og – ikke minst - nå kan du 
lese websidene like godt på 
mobil som på PC eller nettbrett.

Strommestiftelsen.no blir ny

ETTER 30 ÅR i Skippergata 5 i 
Kristiansand, har Strømme-
stiftelsen solgt lokalene der, og 
flyttet til nyere og mindre lokaler 
på Tangen i Kristiansand. 

– Vi ville ha lokaler som var 
mer hensiktsmessige, der vi fikk 
alt på ett gulv, og som bedre la til 
rette for mer effektiv samhand-
ling mellom avdelingene. Nå 
kommer vi til å sitte mer samlet. 
Vi tror det vil gjøre oss til en enda 
mer effektiv organisasjon, og slik 
få til mer fattigdomsbekjemping, 
sier fungerende administrasjons-
sjef Bjørn Stian Hellgren. 

Han håper mange vil besøke 
oss i de nye lokalene i fjerde etasje 
i Aquaramabygget på Tangen, 
med adresse Tangen 8. 

– Det hadde vært hyggelig, og 
kaffe kan vi også by på, og den er 
den samme som i Skippergata, 
sier Hellgren. 

Strømmestiftelsen flytter

Lillian Wennerberg og 
fungerende administrasjonssjef 
Bjørn Stian Hellgren ønsker 
velkommen, og håper mange vil 
stikke innom og helse på i våre 
nye lokaler.
FOTO: EGIL MONGSTAD 

Sidan koronapandemien kom, har meir enn 
200 000 tenåringar i blitt gravide i Kenya.  

Fleire 
tenåringar 
blir mødre   

Borna kjem 
ikkje til å fullføre 
utdanning.
Lars Lindkvist

 

Bildetekst: Pandemien 
gjer at fleire unge 
jenter blir gravide. Her 
frå Talek i Masai-Mara. 
(Illustrasjonsfoto)

Lars Lindkvist

D



kan bekjempe fattigdom og få 
det bedre.

NÅ SER VI FREMOVER
Det er krevende tider for oss alle. Nå trenger vi glede – samhold – 
trygghet – håp og tro på fremtiden. Koronapandemien gjør arbeidet 
vårt enda viktigere. 

Sammen med alle våre samarbeidspartnere, givere og støttespillere 
sørger vi for at mennesker kan bekjempe fattigdom og få det bedre.
      
            

Les mer om arbeidet på strommestiftelsen.no


