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Barn, ikke brud
Et av de største privilegiene vi har i Norge er friheten til å bestemme over
egne liv. Som barn kan vi prøve og feile, og de fleste av oss vokser opp
med vissheten om at vi selv kan påvirke vår egen fremtid. Likestilling er
en av verdiene jeg setter aller høyest i samfunnet vårt. Jeg har selv kunnet
velge hvem jeg ville gifte meg med, når jeg ville ha barn og hva slags
utdanning jeg ville ta. For mange jenter som vokser opp i dag er ikke dette
selvsagt.

Høy beskytter for TV-aksjonen NRK Plan International Norge
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H.K.H. Kronprins Haakon

Hvert tredje sekund blir en jente gift mens hun fortsatt er et barn. Det vil
si at på den tiden det tar deg å lese dette, blir omtrent 20 jenter giftet bort.
Denne utviklingen ønsker vi å stoppe! Barneekteskap er vold mot barn.
Å forhindre barneekteskap er vår tids viktigste jentesak.

barneekteskap må også samfunnets syn på jenter endres. Det må være
ulovlig å gifte bort barn, og jenter og gutter må ses på som like verdifulle.
Like muligheter er nøkkelen til et bedre liv.
Med årets TV-aksjon skal vi bekjempe barneekteskap i Bangladesh,
Nepal, Malawi, Mali og Niger. Sammen skal vi nå ut til mer enn tre millioner
mennesker - fra jentene som risikerer å bli giftet bort, til foreldrene deres
og lokalsamfunnene de bor i - og sørge for en endring i deres liv.
Takk for din innsats! Sammen skal vi gi jenter sjansen
til å være barn, ikke brud.

Vi vil at jenter over hele verden skal få mulighet til å være barn. Derfor går
årets TV-aksjon til å bekjempe barneekteskap.
Plan International jobber der behovet er størst. Vi vet hva som skal til for å
bekjempe barneekteskap. Antall barneekteskap går ned når jenter fullfører
skolegang og har mulighet til å skaffe seg en inntekt. For å bekjempe

Kari Helene Partapuoli
Generalsekretær
Plan International Norge
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N E P A L

Kriser rammer de mest sårbare hardest. Blant dem er daliter, som Bhumikas
familie tilhører. De er såkalte "kasteløse" og er helt nederst på rangstigen i
samfunnet. Er du i tillegg jente, er mulighetene for å bestemme over eget liv
veldig små.

Plan jobber med å beskytte jenter og informere dem om sine rettigheter
og likeverd. Dette gjøres ved å etablere ungdomsgrupper som sprer
informasjon videre. Plan er også med på å kurse lærere, skaffe skolemateriell
og stipender, og følger opp de som faller ut av skolesystemet.

Der Bhumika bor, blir
ni av ti jenter giftet
bort som barn

FAMILIENS ØNSKE FOR BHUMIKA
– Bhumika er fortsatt liten og heldigvis uten bekymringer. Hun er en veldig
glad jente, sier Suman.

Da Plan møtte Bhumika for første gang var hun syv år gammel. Hun likte å
leke med de andre barna på skolen, favorittfargen var rosa og favorittdyret
elefant. Nå har hun fylt elleve år, og for hvert år som går øker sjansen for at
hun må slutte på skolen og gifte seg.
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Hun vil at Bhumika skal få være barn så lenge som mulig, og få muligheter
som hun selv og de andre søstrene aldri fikk. Mens én dro til India som
13-åring for å arbeide, ble to andre giftet bort, fordi familien slet økonomisk.
Det ble vanskelig å brødfø hele familien og sende alle barna
på skolen, men for Bhumika skal det bli annerledes.

Bhumika er yngst i en søskenflokk på seks.
Flere av søstrene hennes er allerede gift, for
barneekteskap er helt vanlig der de bor i Nepal.

– Vi var for unge da vi selv ble giftet bort. Nå kan vi veilede og støtte, så noe
sånt ikke vil skje med henne, sier Suman.

Den frodige regionen Bardiya i Nepal ligger helt mot grensen til
India. Her blir 87 prosent av jentene giftet bort, noe som er langt over
landsgjennomsnittet på 40 prosent. I kriser, som koronapandemien, er
det enda vanskeligere å vokse opp som jente. Nedstengning fører til mer
fattigdom, avbrutt skolegang, flere barneekteskap og tenåringsgraviditeter.
Foreldrene til Bhumika er blant de mange som har mistet inntekt på grunn
av pandemien. Da skolene stengte, fikk Bhumika hjemmeundervisning av
Plan. Foreldrene håper på å holde yngstedatteren på skolebenken, men vet
ikke hvordan fremtiden vil bli. Tidligere har fattigdom tvunget dem til å ta
vanskelige avgjørelser.
BRUD, IKKE BARN
– Mange gifter bort døtrene sine når de er 14 eller 15 år, sa Bhumikas
storesøster Suman (17) da Plan møtte henne i 2018. Hun fikk flytte hjem
igjen etter å ha skilt seg fra en voldelig mann.
– Jeg synes det er feil at vi må gifte oss når vi er så unge. Hvis jeg hadde
vært gutt, hadde alt vært lettere, sier Suman.
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Dette er Plan
Familien til Bhumika ønsker at hun skal få fortsette
på skolebenken så lenge som mulig.

• Plan International er en global bistandsorganisasjon
som jobber for barns rettigheter i mer enn 70 land.

Suman vil at lillesøsteren skal få de
mulighetene i livet hun selv aldri fikk.

• Der barn ikke har det bra, har jenter det verst.
Derfor setter Plan jenter først.
• Plan er religiøst uavhengig og partipolitisk nøytral,
og har jobbet for barn siden 1937.

For mer info gå inn på plan-norge.no
5

Dette går
pengene til
Med årets TV-aksjon skal vi nå
ut til tre millioner mennesker
for å bekjempe barneekteskap.
Sammen skal vi gi jenter
muligheten til å velge sin egen
framtid, og vie seg til livet.
Hvert tredje sekund blir en jente giftet
bort et sted i verden. Konsekvensene av
barneekteskap er store – ikke bare for
jentene som giftes bort, men for barna deres
og samfunnet de lever i. Jentene blir hindret
i å nå sine drømmer og mål, og frarøves
muligheten til å skape en god framtid.
   
Barneekteskap bremser utvikling og
opprettholder fattigdom. Der jenter giftes
bort som barn og mister muligheten
til å gå på skole, øker risikoen for at
de utsettes for vold og overgrep. De
mister retten til å bestemme over eget
liv og kropp. Derfor skal årets TV-aksjon
jobbe for å få slutt på barneekteskap!   

N E P A L

I Bangladesh blir mer enn 50 prosent
av jentene giftet bort før de fyller 18 år,
til tross for de nasjonale lovene mot
barneekteskap. Tradisjon og kultur
trumfer dessverre ofte nasjonale lover.
Fattigdom er også en viktig årsak til
barneekteskap, og i mange tilfeller kan
det virke som den eneste utveien for
fattige familier. Å gifte bort datteren
betyr færre utgifter til mat, klær og
utdanning. Plan har hatt prosjekter i
Bangladesh siden 1994 og jobber blant
annet med å gi barn og unge opplæring
i hvilke rettigheter de har, slik at de selv
kan bli med i kampen
mot barneekteskap.

Omtrent 40 prosent av jentene i Nepal
gifter seg før de fyller 18 år, tall som er
blant de høyeste i Asia. I noen deler av
landet og blant enkelte folkegrupper er
tallet langt høyere. Koronapandemien
har bidratt til å forsterke mange av
årsakene til barneekteskap. Lav
utdanning, fattigdom, diskriminering og
ikke minst tradisjonelle oppfatninger
som plasserer gutter høyere på
rangstigen enn jenter, er blant årsakene
til at jenter i Nepal giftes bort som barn.
Plan arbeider for å endre tradisjonelle
oppfatninger og diskriminering
som er en viktig del av arbeidet mot
barneekteskap.

Med midlene fra årets
TV-aksjon skal vi:

Med midlene fra årets
TV-aksjon skal vi:

• Gi jenter relevant yrkesopplæring og
opplæring i entreprenørskap.
• Støtte ungdomsgrupper og lokale
organisasjoner i deres kamp mot
barneekteskap.
• Gjennomføre opplæring og
informasjonskampanjer mot
barneekteskap.

• Bidra til en trygg skolehverdag med 		
egne toaletter for jenter.
• Støtte ungdomsnettverk og lokale
organisasjoner i sitt påvirkningsarbeid mot barneekteskap.
• Gi jenter relevant yrkesopplæring og
opplæring i entreprenørskap.

M A L A W I

Mer enn halvparten av Malawis befolkning
er under 18 år. 40 prosent av jentene i
Malawi blir giftet bort, ofte med den følgen
at de må slutte på skolen. Dermed mister
de en mulig vei ut av fattigdom. Andre
årsaker til barneekteskap er kultur og
lav grad av likestilling. Plan har i mange
år gitt opplæring i jenters rettigheter
og støttet ungdomsgrupper som har
kjempet mot barneekteskap. I 2017 kom
seieren da myndighetene i Malawi forbød
barneekteskap. Lovendringen er et svært
viktig skritt i riktig retning, men fremdeles
er det familier som ønsker å følge de
gamle tradisjonene. Forskjellen nå er at
ungdommene har loven på sin side.

M A L I

N I G E R

I Mali blir mer enn 50 prosent av jentene
giftet bort. Landet har vært preget av
politisk uro og væpnet konflikt siden 2012.
Dette har ført til mange stengte skoler og
migrasjon. Fattigdom, sykdom og lang
avstand til skolen hindrer for utdanning.
Skolene som er i drift har dårlig med utstyr,
lite læremateriell og klasserommene er
overfylt. Plan jobber for at flere barn skal få
skolegang og at jenter ikke skal bli utsatt
for barneekteskap og kjønnslemlestelse.
Gjennom Plans arbeid lærer lokale
ungdomsgrupper mer om sine rettigheter,
slik at de kan beskytte seg mot overgrep og
skadelige skikker.  

I Niger blir nesten 80 prosent av jentene
giftet bort før de har fylt 18 år. Landet er blant
de fattigste i verden, og rammes stadig av
både naturkatastrofer og konflikter mellom
opprørsgrupper. Dette har ført landet inn i
dyp fattigdom, matmangel og mangel på
skolegang for barna. Plan jobber spesielt for
å bekjempe barneekteskap, sikre flere jenter
skolegang og begrense det høye antallet
tenåringsgraviditeter i landet. Mange er så
unge når de føder at kroppene deres får
fysiske skader under fødselen. I verste fall
dør de.

Med midlene fra årets
TV-aksjon skal vi:

Med midlene fra årets
TV-aksjon skal vi:

• Gi stipend eller støtte til jenter slik at de
får mulighet til å fullføre skolegangen sin.
• Starte opp lokale ungdomsgrupper i
kampen mot kjønnslemlestelse, barneekteskap og andre skadelige tradisjoner.
• Arrangere foreldrekurs i omsorg og
ikke-voldelig oppdragelse.

• Drive opplysningskampanjer lokalt om
at barneekteskap faktisk er forbudt.
• Gi jente- og gutteklubber kursing og
opplæring i rettigheter for å bekjempe
barneekteskap.
• Opplæring i hvordan man kan anmelde
overgrep og følge opp de som blir
utsatt for det.

Med midlene fra årets
TV-aksjon skal vi:
• Drive opplæring i grunnleggende
rettigheter for barn og unge.
• Legge til rette for dialogmøter mellom
ungdom og foreldre, slik at de skal forstå
hvorfor barn ikke skal giftes bort.
• Trene opp helsepersonell og lærere i
seksuell og reproduktiv helse.
• Gi nødhjelp til konfliktfordrevne og lokalsamfunnet som tar dem imot.

Foto: Plan International
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Får jenter muligheten til å gå på skole,
bestemme over sin egen kropp og bli lyttet til
i samfunnet, vil det føre til mindre fattigdom,
mindre vold og mer rettferdighet.

B A N G L A D E S H

Bli med på årets viktigste søndagstur
24. oktober!
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M A L I
Foto: Plan International

– Jeg klarer å fø barna mine takket være pensjonen jeg får etter min
mann. Han var en landmåler. Det er fordi han studerte, og fordi vi får
pensjonen hans, at vi klarer oss i dag, sier hun.

Kraftig økning i
barneekteskap

Mariam slapp å gifte seg, har igjen håp for fremtiden, og synes selv at
tradisjonen for barneekteskap burde skrotes.

Da skolen til Mariam (16) stengte på grunn av
koronapandemien, ville mange i familien at hun
skulle gifte seg. Moren nektet.

– Menn bestemmer og vi bare følger etter. Det er trist å ikke ha kontroll
over sitt eget liv.

– Barneekteskap burde vært avskaffet fordi det er farlig for jenters
helse. Det hindrer at de utdanner seg og blomstrer, sier hun.
Mariam er opptatt av at alle jenter
skal få muligheten til å utdanne seg
og få bestemme over sitt eget liv.

Foto: Plan International

– Jeg ble lovet bort til en mann jeg ikke kjenner. Jeg går på
ungdomsskolen, hvordan kan jeg gifte meg? Jeg vil studere medisin,
sier Mariam.

– En morgen kom min manns brødre til meg og sa at de hadde tenkt
å gifte bort Mariam fordi skolen hadde stengt. Du vet, det er sånn her.
Menn tar disse avgjørelsene og bare kommer for å informere deg, sier
Kafounè.
  
STO IMOT PRESS OM BARNEEKTESKAP
Plan møtte mamma Kafounè og datteren under arbeidet med
koronatiltak i Mali. I samtaler med Plan lærte de om
fordelene med skolegang og de negative konsekvensene av
barneekteskap. Kafounè gikk tilbake til svogerne sine og sa at barna
hennes skal studere. Hun ville betale for det selv.

Hun bor i regionen Mande, ett av områdene i Mali som virkelig merker
konsekvensene av pandemien. Stengte skoler og usikker økonomi
har ført til mer fattigdom, mer barnearbeid og en økning i antall
barneekteskap.

PRESSET TIL Å GIFTE BORT DATTEREN
Mariams far døde for mange år siden, og moren Kafounè er alene
om ansvaret for henne og fire andre barn. Da skolen stengte, ville
slektninger gifte bort datteren hennes.  
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I enkelte områder av Mali blir hele 70 prosent av jentene giftet bort før
de fyller 18 år. Barneekteskap blir ofte sett på som en utvei for fattige
familier. Det handler ikke om at foreldre ikke vil barna sine vel, men om å
overleve og å gi barna det de tror er et bedre liv.
Mariam drømmer om å
studere medisin.
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FAKTA OM TV-AKSJONEN
TV-aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon
målt i antall frivillige og innsamlede kroner
fordelt på befolkningen.

– Mer enn bare en
innsamling

Gjennom TV-aksjonen bidrar vi både lokalt og nasjonalt til å oppfylle FNs
bærekraftsmål. Samarbeid er et helt sentralt nøkkelord for å nå verdens viktigste
mål. Vi må samarbeide over landegrenser og på tvers av sektorer.
Hver og én av oss kan og bør bidra.

Hvert år samler TV-aksjonen hele Norge
til felles innsats for en god sak. Dette er
en tradisjon som har gitt livsviktig hjelp til
millioner av mennesker helt siden 1974.
– Det er imponerende å se at så mange står på for TV-aksjonen – år
etter år. Selv da pandemien traff oss klarte hele det norske folk likevel
å løfte i flokk for et renere hav. Næringslivet, skoler, kommuner og
privatpersoner gjorde en fantastisk innsats, sier leder for TV-aksjonen
Vibecke Østby.
Vibecke har ledet TV-aksjonen siden 2016. Stadig blir hun ydmyk og rørt
i møte med ildsjeler og lokalpolitikere, som hvert år legger til rette for at
alle skal få muligheten til å delta.
– Det er fantastisk å møte de som gjør TV-aksjonen til et felles prosjekt
for sitt lokalsamfunn. Bøssebæringen og den fysiske deltakelsen gjør at
TV-aksjonen er så mye mer enn bare en innsamlingsaksjon. Det er også
en stor kunnskapskampanje.

Med ordførere i spissen for organiseringen, klarer TV-aksjonen hvert år
å skape inkluderende møteplasser og økt felleskap over hele landet.
– Felles opplevelser og engasjement gjennom skoleløp, næringslivsdugnader, konserter og basarer gjør TV-aksjonen til en samlende
plattform der vi som nasjon treffer på FNs-bærekraftsmål. I år skal vi
nok en gang gjøre dette ved å bidra til Plans arbeid mot barneekteskap,
men også ved at vi samarbeider for å nå et felles mål! Det er en tradisjon
verdt å ta vare på, sier en engasjert Vibecke Østby.
Vi gleder oss til å invitere hele Norge til å bli med på
årets TV-aksjon 24. oktober.

Et sekretariat som ansettes av
organisasjonen står for koordineringen
av 7000 frivillige over hele landet og
organiserer innsamlingen gjennom
500 kommune- og bydelskomiteer.

Et eget innsamlingsråd, oppnevnt av NRKs
styre, mottar og vurderer søknadene fra de som
ønsker å bli tildelt TV-aksjonen. Kringkastingssjefen tar den endelige beslutningen på
hvem som blir mottaker av TV-aksjonen.
Innsamlingsrådet har også en viktig oppgave
med å påse hvordan pengene brukes.

100 000 bøssebærere banker på
2,4 millioner dører på aksjonsdagen.
På aksjonsdagen sender NRK direkte søndag kveld.
TV-aksjonen har vært arrangert hvert år siden 1974 og har gitt
livsviktig hjelp til mange millioner mennesker.
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Fakta om
årets TV-aksjon
1

Årets TV-aksjon går til Plan International, og
arbeidet mot barneekteskap i Bangladesh,
Nepal, Malawi, Mali, og Niger.

2
3
4
5

Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et
sted i verden.

6
7

12

Noen av de viktigste årsakene til barneekteskap
er fattigdom og manglende likestilling.
Jenter som ikke går på skolen er tre ganger mer
utsatt for barneekteskap.
For hvert år en jente får gå på ungdomsskole,
øker inntekten hennes med 10-20 prosent
senere i livet.
Hvis vi innen 2030 oppnår målet om at
alle barn skal fullføre videregående, vil
bruttonasjonalproduktet i utviklingsland
i snitt øke med ti prosent.
Når kvinner har en inntekt vil de i større grad
enn menn bruke den til fordel for sin familie og
lokalsamfunnet. Hvis en kvinne får 100 kroner,
så får du samme positive effekten på barnas
helse og ernæring som hvis du hadde gitt en
mann 1 100 kroner.

8

90 prosent av tenåringsgraviditeter i
utviklingsland skjer innenfor ekteskap.
Graviditet og fødselskomplikasjoner er de
vanligste dødsårsakene blant jenter i alderen
15-19 år i lav- og mellominntektsland.
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Ved å stoppe barneekteskap, vil vi øke antallet
jenter i utdanning og jobb, og vi vil redusere
fattigdom, vold og overgrep.

11
10
12
13

Korona

1
2

De fleste som blir utsatt for barneekteskap er
jenter.
På global basis er hver femte jente giftet bort
som barn.

3

Det var først i 2018 at Norge fikk en ekteskapslov som forbyr ekteskap før de er under 18 år.
Årets TV-aksjon bidrar til å oppfylle
bærekraftsmål 3 (god helse og livskvalitet),
4 (god utdanning), 5 (likestilling mellom
kjønnene), 8 (anstendig arbeid og
økonomisk vekst) og 17 (samarbeid om
å nå målene).

Foto: Plan International

Kriser rammer jenter hardest.
Pandemien er ikke noe unntak.
Koronatiltak som nedstengning fører til
at jentene oftere blir utsatt for vold og
seksuelle overgrep hjemme.
Når familier mister inntekt og skoler
stenger, øker risikoen for at jenter giftes
bort. De står nå i fare for å måtte slutte på
skolen, og bli giftet bort og gravide før
kroppene deres er klare for det.

4

I samfunn hvor jenter allerede
har lav status, bidrar kriser til mer
diskriminering fordi gutter blir prioritert.

5

Når nødvendige helsetjenester for
gravide og fødende blir nedprioritert
settes liv i fare.

6

Arbeidet mot barneekteskap forsinkes
og settes tilbake som følge av
koronapandemien.

7

Koronapandemien kan føre til at
ytterligere 10 millioner giftes bort innen
2030.
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B A N G L A D E S H

– Jeg har styrket
selvtilliten til mange
jenter gjennom
kampsport
Med blått belte rundt livet, står Gaitree (23) i
karatepositur med knyttet neve. Foran henne
står et titalls andre hvitkledde karatejenter.
Hun lyser av selvtillit, men sånn har det ikke
alltid vært.
For Gaitree kunne løsningen blitt at både hun og søsteren giftet seg i tro
om at det ville løse de økonomiske problemene. Heldigvis fant hun en
annen utvei: karate.

– Jeg strevde veldig med å gi dem tre måltider om dagen. Jeg jobbet
i åkrene for å kunne betale for maten, og for at både de og jeg kunne
fortsette på skolen.

HEKTA PÅ KAMPSPORT
I 2014 ble Gaitree med i «Girl Power»-prosjektet til Plan. Her lærte
hun blant annet om jenters rettigheter, hvordan barn kan beskytte
seg mot vold og overgrep, og hvordan hun kan bidra positivt i
lokalsamfunnet. Gaitree var med på en rekke aktiviteter i regi av
gruppa, men karate var det som virkelig ga mersmak. Treningen og
ferdighetene ga henne selvtillit og mental styrke til å stå opp for seg
selv og sine egne valg.

Jenter blir for eksempel sjeldnere prioritert i skolesammenheng,
men skole er nøkkelen ut av fattigdom, og en viktig stopper for
barneekteskap. Statistikk viser at jenter med utdannelse har mye
lavere risiko for å bli giftet bort, enn de som ikke har det.

– Ingenting skremte meg. Jeg var bestemt på å nå målene mine,
sier hun.
  
Gaitree gikk et trenerkurs og tjente etter hvert penger på å undervise
andre i karate og selvforsvar. Hun lærte å ta vare på seg selv, og
fortsatte å holde seg unna giftemål.

Foto: Plan International

Gaitree (23) fra Bangladesh mistet faren sin da hun var 12 år gammel,
og tre år senere mistet hun også moren. Plutselig sto hun alene med
ansvaret for småsøsknene, og hun var fortvilet og deprimert.

BARNEEKTESKAP ER VANLIG  
I Bangladesh er barneekteskap vanlig, og 50 prosent av jentene
blir giftet bort når de fremdeles er barn. En viktig årsak er fattigdom,
men også kultur og sosiale normer der jenter blir sett på som mindre
verdt enn gutter spiller inn.

14

Karatetreningen har gitt Gaitree selvtillit og
styrke til å stå opp for seg selv.

I dag er dette noe hun lærer bort til andre unge jenter. De siste årene har
hun undervist godt over 2 000 jenter i karate.
– Jeg har styrket selvtilliten til mange jenter gjennom kampsport.
Nå kan de lære det bort til vennene sine, og de kan beskytte seg
mot vold og overgrep, sier Gaitree.
  
BEKJEMPER BARNEEKTESKAP
Det sterke engasjementet for jenters rettigheter og beskyttelse bruker
Gaitree som motivasjon i arbeidet mot barneekteskap der hun bor.
Når hun hører om planlagte barneekteskap i lokalmiljøet, oppsøker
hun familiene for å fortelle dem om konsekvensene av å gifte bort
døtrene for tidlig. Hun har blitt en uredd ungdomsaktivist. Så langt
har hun stoppet 34 barneekteskap, samtidig som hun har klart å
holde både søsknene og seg selv på skolebenken.

Gaitree har så langt stoppet 34 barneekteskap, og samtidig klart å holde søsknene
sine og seg selv på skolebenken.

– I dag tar jeg en master i filosofi. Broren min går i 7. klasse og søsteren
min går i 2. klasse på videregående, sier hun stolt.
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Foto: Plan International

– Jeg er takknemlig
for å være i live

Tadala (18) var redd. Hun hadde nettopp funnet ut at hun var gravid med
kjæresten, og gjemte seg i skogen for å unngå foreldrene sine. Det siste
hun ville var å fortelle dem om graviditeten, for hun fryktet at hun kom til
å bli tvunget til å gifte seg.
  
BARNEEKTESKAP ER ULOVLIG, MEN PRAKTISERES LIKEVEL
I Malawi, hvor Tadala bor, blir nesten halvparten av jentene giftet bort
som barn. I 2017 ble det forbudt ved lov å gifte seg før fylte 18 år, likevel
skjer det ofte. Mange er ikke klar over forbudet. Lokale skikker og
sosiale normer er andre årsaker til at barneekteskap fortsatt skjer. I
tillegg utgjør fattigdom en stor risiko for jentene, siden barneekteskap
ofte ses på som en løsning på penge- og ressursmangel.

Norske FM-sendere
bekjemper barneekteskap
i Malawi
Da Norge byttet til DAB-radio, fikk
FM-senderne nytt liv i Malawi, og
ga Radio Timveni et stort løft i både
antalle lyttere og rekkevidde. Nå er
radiokanalen en viktig aktør i kampen
mot barneekteskap.

Heldigvis kom Tadala i snakk med en ungdomsgruppe organisert av
Plan Malawi. Ungdommene der jobber med å forhindre barneekteskap
gjennom å spre informasjon om jenters rettigheter. Da Tadala og
foreldrene hennes fikk vite om den nye ekteskapsloven, lot de til slutt
være å mase på henne om å gifte seg.  
  
I dag er Tadala selv med i en ungdomsgruppe. Hun bruker sine egne
erfaringer til å fortelle andre unge, foreldre og lokale høvdinger om
konsekvenser av barneekteskap og om viktigheten av å la jenter fullføre
skolen. Dette har ført til at flere høvdinger nå er enige i at unge har en
vesentlig rolle i å skape positive endringer i samfunnet. Tadala har blitt
valgt inn som ungdomsrepresentant i et lokalt styre for utvikling.  

Programleder Memory Mbewe (24) sitter klar til dagens
sending i Timvenis studio i Lilongwe, hovedstaden i
Malawi. Kanalen drives av og for unge, og har som mål
å løfte frem unge stemmer i samfunnet .
– Vi snakker om alt mulig, men er særlig opptatt
av temaet barneekteskap, sier Memory.
Timveni bruker radiosendingene til å spre informasjon
om ekteskapsloven og jenters rettigheter på en måte
som ungdommene forstår. De oppfordres til å komme
med spørsmål og kommentarer, og tipse om ting som
skjer.

– De respekterer synspunktene mine uten å tenke på alderen min, eller
at jeg er jente, sier hun fornøyd.   
  
Det aller viktigste er likevel at hun får gå på skolen ved siden av å være
mamma.

RADIO ER DEN VIKTIGSTE KILDEN
TIL INFORMASJON
Halvparten av befolkningen i Malawi kan verken lese
eller skrive, og derfor er radio den viktigste kilden til
informasjon for mange. Da Norge stengte FM-nettet
i 2017, ble det bestemt at noen av de gamle senderne
skulle til Malawi.

– Jeg vet at hvis jeg får en utdannelse, vil jeg bli selvstendig og
uavhengig. Livet mitt er bra. Jeg kan gå på skolen og være et barn,
ikke bare forelder.

Med 14 FM-sendere økte Timveni dekningen i
landet fra 40 til nesten 100 prosent. Det tilsvarer
1,2 millioner unge lyttere på daglig basis. Memory
merket at lyttertallet gjorde et byks under sendingene.
Foto: Plan International

Når jenter giftes bort for tidlig, er konsekvensene ofte graviditet, avbrutt
skolegang og at de blir økonomisk avhengige av sine ektemenn.
For Tadala gikk det nesten denne veien.
   
TØFF FØDSEL
Tadala hadde ingen fysiske utfordringer under svangerskapet, men
det endret seg straks fødselen var i gang. Komplikasjoner rundt fødsel
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er den hyppigste dødsårsaken blant jenter i alderen 15-19 år i lav- og
mellominntektsland. På sykehuset ble Tadala selv vitne til at en ung mor
døde i barsel. Det gjorde sterkt inntrykk.
  
– Jeg er takknemlig for å være i live.  
  
FRA TENÅRINGSMOR TIL STUDENT OG AKTIVIST    
Da Tadala ble mor, mente foreldrene at hun måtte gifte seg med
barnefaren, slik skikken på landsbygda var. Tadala var uenig.
– Jeg ville tilbake til skolen etter fødselen og tenkte at ekteskap betød
slutten på utdannelsen min.  

Tadala var bare 15 år da hun ble mamma til
en liten gutt. Men kroppen hennes var ikke
klar for påkjennelsen, og fødselen gikk
nesten galt.

I Malawi, hvor Tadala bor, blir nesten halvparten
av jentene giftet bort som barn.

Foto: Plan International

Timveni bruker radiosendinger til å
spre informasjon om ekteskapsloven og jenters rettigheter på en
måte som ungdommene forstår.

M A L A W I

Vi tar opp et tema, og så sender folk tekstmeldinger fra
hele Malawi. Det skjer mye oftere nå enn før, forteller hun.
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Vi håper å gjennomføre TV-aksjonen 2021 med
samvær og aktiviteter i god TV-aksjonsånd.
Fjorårets heldigitale aksjon ga oss mange
erfaringer som vi tar med oss inn i årets
TV-aksjon. Noe av det vi savner alle mest er
fysisk samvær. Derfor satser vi på et ekstra
hyggelig og etterlengtet besøk hos våre naboer
med bøssa i hånden søndag 24. oktober i år.
Det blir høstens vakreste eventyr.

BLI BØSSEBÆRER

BIDRA TIL SYNLIGHET

Oppfordre familie og venner til også å gjøre
det samme. Registrer deg på blimed.no fra
14. september.

Bruk dine sosiale mediekanaler til å dele
poster fra TV-aksjonen. Følg oss på Facebook
og Instagram hvor du i tillegg kan like og
kommentere våre poster. Skap oppmerksomhet
og engasjement rundt årets TV-aksjon ved å
snakke om årets sak med de du omgås.

BLI MED PÅ AKSJONSDAGEN
Vær med på å planlegge og organisere
selve aksjonsdagen som frivillig. Vafler skal
stekes og bøsser skal deles ut. Hvis dette er
noe for deg, kontakt aksjonsleder i ditt fylke.
Kontaktinformasjon finner du på blimed.no.

SKJER DET NOE GØY?
Arrangerer dere konserter, basarer, utstillinger
eller skoleløp? Om dere finner på noe moro i
forbindelse med TV-aksjonen kan dere gjerne
tipse lokalavisa, og ta bilder og legge ut på
sosiale medier. Fylkesaksjonsleder tar gjerne
også imot tips.

FÅ MED DIN SKOLE
Er din lokale skole med på TV-aksjonen? Der kan
de lære mer om årets tema i henhold til læreplan.
Hvert år tilbyr vi gratis undervisningsopplegg
til skolene i hele landet, og alle kan bli med på
dette. Elevene får en større forståelse av årets
sak, og kan gjennomføre morsomme aktiviteter
for å uttrykke sitt engasjement. De kan arrangere
skoleløp, lage kunstverk, konserter og andre
spennende og samlende aktiviteter.

Tusenvis av virksomheter engasjerer seg i
TV-aksjonen hvert år over hele landet. Din
arbeidsplass kan bli med på TV-aksjonen
ved å gi et bidrag, bli med på en lokal
ringedugnad for næringslivet, gjennomføre en
innsamlingsaktivitet, eller dere kan gå sammen
som bøssebærere 24. oktober.
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TRENGER DU TIPS OG RÅD?
Ring din fylkesaksjonsleder. Kontaktinformasjon
finner du på blimed.no.

Foto: TV-aksjonen NRK

FÅ MED ARBEIDSPLASSEN DIN

Foto: TV-aksjonen NRK

Bli med på å gjøre
en forskjell!

Hvordan kan
du bidra?
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Foto: Plan International

Vil din bedrift være med
på å gjøre en forskjell?
Gjennom årets TV-aksjon skal Plan bekjempe
barneekteskap, blant annet ved å gi flere jenter
skolegang. Med din bedrifts støtte blir dere med
i kampen mot denne skadelige praksisen som
fortsatt skjer flere steder i verden.

For 5 500 kroner kan Plan stoppe
et barneekteskap. Dette er en unik
mulighet til å være med på verdens
største dugnad, og vi vil ha med alle!
Alle bidrag teller, store som små.

La elevene bli med
i kampen mot
barneekteskap
I samarbeid med det digitale læringsuniverset
Salaby utarbeider TV-aksjonen hvert år et gratis
undervisningsopplegg for alle barn og unge i
den norske grunnskolen. Opplegget gir elevene
mulighet til å lære om hvorfor barneekteskap er så
ødeleggende, og hva vi kan gjøre for å stoppe det.
Gjennom bilder, film og spill kan elever på alle klassetrinn lære mer
om hvorfor barneekteskap skjer, konsekvensene det har, og hva vi kan
gjøre med problemet.

HVA KAN DIN BEDRIFT GJØRE?
Det aller viktigste bidraget næringslivet kan gi
er økonomisk støtte. Det kan knyttes opp til
ulike aktiviteter som kan være med å engasjere
ansatte, kunder og samarbeidspartnere.

DETTE SKAL PENGENE GÅ TIL:
• Styrke jenter – opplysningsarbeid og påvirke omgivelser om rettigheter.
• Beskytte jenter – bedre lovverk og beskyttelse av barn.
• Utdanne jenter – yrkesopplæring og entreprenørskap.

Undervisningsopplegget er tverrfaglig og kan gjennomføres på
alt fra to skoletimer til en hel dag. Gode lærerveiledninger gjør det
enkelt for lærerne å bruke, og opplegget dekker flere av læreplanens
kompetansemål. Mer enn 450 000 elever benytter seg hvert år av
TV-aksjonens undervisningsopplegg. Det er gratis og tilgjengelig for
alle på Salabys nettsider og på blimed.no fra august.

For hvert år en jente får gå på ungdomsskole, øker hennes
inntekt med 10 - 20 prosent senere i livet.

MULIGHETENE ER MANGE, OG HER ER NOEN:
• Opprette en innsamling på folkefinansieringstjenesten
Spleis der ansatte og kunder kan være med å bidra.
• Match beløpet dere samler inn fra ansatte med en
gave fra bedriften.
• Bytt ut sommergaven eller julegaven med symbolske
gavekort til de ansatte, og la dem på den måten være
med å støtte saken.
• Restaurant eller frisør? Bli med på et av våre
“Med mening”-konsepter.
• Bli med på næringslivsdugnad og få med nettverket ditt!
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LØP FOR TV-AKSJONEN
HVA FÅR DU TILBAKE VED Å GI TIL TV-AKSJONEN?
•
•
•
•
•

Fri bruk av TV-aksjonens logo
Bannere til nyhetsbrev og nettsider
E-postsignaturer
Bidragsdiplom
Delingsposter til sosiale medier

Tusenvis av elever over hele landet løper til inntekt
for den gode saken de har lært om i undervisningsopplegget. Vil du og din skole arrangere et skoleløp
til inntekt for årets TV-aksjon?
Gå inn på blimed.no for å finne mer informasjon.

Les mer på blimed.no/næringsliv eller ta kontakt med din lokale
fylkesaksjonsleder. Kontaktinformasjon finnes på baksiden av brosjyren.
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11 om
TV-aksjonen:

Arina Aamir
Girls Takover,
utviklingsminister
for en dag

– Barneekteskap er blant verdens største
utfordringer. Disse ekteskapene utsetter
unge jenter for fysisk og psykisk vold og tidlig
graviditet. Jeg ser på det som et ansvar når jeg
bor her i Norge, hvor jeg har det så bra, å bidra
til at jenter også andre steder i verden kan få
en tryggere og bedre hverdag.

Isabelle Ringnes
Gründer og produktsjef
i Equality Check

– Barn skal være barn og ikke bruder! I Norge
har vi et enormt ansvar for å støtte de som
ikke ble født like heldige som oss. I lys av
koronakrisen haster det mer enn noensinne å
gjøre noe med ettersom jentene allerede står
i en sårbar situasjon. Jenters rettigheter vil
ha en fundamental positiv påvirkning på alle
bærekraftsmålene. Vi skylder våre egne barn å
gjøre det vi kan for at flere i deres generasjon
skal få en fremtid som ikke innebærer vold,
overgrep og fattigdom. Støtt NRK TVaksjonen 2021 og gi jentene muligheten til en
trygg oppvekst. Ditt bidrag er viktigere enn
noensinne!
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Trude Drevland
Tidligere ordfører i
Bergen kommune

– Jeg har engasjert meg i TV-aksjonen så
lenge jeg kan huske, og synes det er en
fantastisk mulighet til å bidra til at verden
skal bli et litt bedre sted. Frivillighet er viktig
for å skape samhold i lokalsamfunnet, og det
får vi muligheten til å ta del i gjennom TVaksjonen hvert år. Jeg gleder meg over at vi i
år kan støtte Plan og deres viktig arbeid mot
barneekteskap.

Frode Thomassen
Daglig leder Bodø/Glimt

– Det er viktig for FK Bodø/Glimt å ta
samfunnsansvar. Vi har som mål å være mer
enn en fotballklubb. Vi vil bidra til positiv
utvikling av samfunnet lokalt, nasjonalt og
internasjonalt. Derfor er vi veldig stolte av å
være med på TV-aksjonen. Her får vi ta
“Action Now” og bidra til en god sak hvert år.

Kashish Sekhon
Juniorrådgiver i URO

– Barneekteskap er kanskje ikke et problem
vi her hjemme har et nært forhold til, men
hvert tredje sekund blir en mindreårig jente
giftet bort et eller annet sted i verden. Vi som
enkeltmennesker kan ikke alene gjøre alt,
men sammen kommer vi en lang vei. Ved å
støtte årets TV-aksjon til Plans arbeid mot
barneekteskap, kjemper vi sammen for jenters
og barns rettigheter. Sammen kan vi gjøre en
stor forskjell. Det er på tide at vi setter søkelys
på de store problemene som kanskje ikke
direkte rammer oss, men som vi sammen kan
bekjempe.

Nada Ahmed
Grunnlegger TFC Norge
& innovasjonsdirektør i
Aker Solutions

– Jeg er veldig glad for at årets TV-aksjon
går til Plans arbeid mot barnekteskap. Som
frivillig i arbeidet for å gi flere jenter tilgang til
utdanning i utviklingsland, engasjerer jeg meg
veldig for jenters rettigheter. Jenter som giftes
bort får ofte ikke gå på skolen, da mister de
muligheter og rettigheter i livet. Derfor er årets
TV-aksjon spesielt viktig for meg. Jeg ser frem
til å engasjerer meg i denne saken i hele år.

Robin Kåss
Ordfører i Porsgrunn
kommune

– TV-aksjonen forbinder jeg med å møte opp
på Tveten skole i Porsgrunn til gode vafler
og kaffe. Deretter går vi en fin rute med hjelp
av barna. Det er fint å få møte hyggelige og
giverglade mennesker. I tillegg til at vi løfter
et godt formål, så er TV-aksjonsdagen en dag
hvor lokalsamfunn over hele landet løfter i
flokk. Jeg gleder meg til å delta i år også.

Dag-Inge Ulstein
Utviklingsminister

– Barneekteskap er brudd på
menneskerettighetene og står i veien for
at mange jenter får gå på skole og delta i
arbeidslivet. Norge skal ikke stå stille og se på
at pandemien fører til tilbakeslag for jenter og
kvinners rettigheter. Gjennom vår pådriverrolle
internasjonalt og vår bistand skal vi bidra til
å snu utviklingen. Samarbeid med frivillige
organisasjoner er helt avgjørende for å lykkes.

Kjell Ingolf Ropstad
Barne- og familieminister

– Det er forferdelig at barn giftes bort. Når
jenter giftes bort mister de sin frihet, og
risikerer også helsen og i verste fall livet med
ufrivillige graviditeter i ung alder. Likevel
tillater noen land barneekteskap. Norge har
en menneskerettslig forpliktelse til å beskytte
barn mot slike ekteskap. Jeg er glad for
at midlene fra årets TV-aksjon skal gå til å
bekjempe barneekteskap. Dette er en kamp
vi må stå samlet i og alle krefter må bidra, og
dette er en viktig sak for meg.

Hilde Merete Aasheim
Konsernsjef i
Norsk Hydro

– Hydro er stolte av å støtte TV-aksjonen
og har vært med helt siden oppstarten.
Det handler om å bidra på en nasjonal
dugnad hvor vi går sammen for å løse felles
samfunnsutfordringer. Bidragene som blir
samlet inn kan utgjøre en forskjell og det
ønsker Hydro å være med på.

Erna Solberg
Statsminister

– Vi må fortsette å gjøre det vi kan for at jenter
verden over skal få leve i frihet og få de samme
mulighetene som brødrene sine. I denne
sammenhengen spiller TV-aksjonen en stor
rolle ved at vi kan samles om en viktig sak og
bidra aktivt, én søndag i året. Utdanning for
jenter vil stå sentralt i Norges innsats for mer
bærekraftige og likestilte samfunn. Utdanning
er også en god vaksine mot barneekteskap.
Lykke til videre med TV-aksjonen!
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TV-aksjonen NRK

Bli med på
TV-aksjonen 2021 du også!
Kontaktinformasjon
Byaksjonsleder Oslo
oslo@tvaksjonen.no
facebook.com/tvaoslo
Fylkesaksjonsleder Viken
viken@tvaksjonen.no
facebook.com/tvaakershus
		
facebook.com/tvaostfold
		
facebook.com/tvabuskerud
Fylkesaksjonsleder Møre og Romsdal
moreogromsdal@tvaksjonen.no
facebook.com/tvamoreogromsdal
Fylkesaksjonsleder Trøndelag
trondelag@tvaksjonen.no
facebook.com/tvatrondelag
Fylkesaksjonsleder Vestland
vestland@tvaksjonen.no
facebook.com/tvahordaland
		
facebook.com/tvasognogfjordane
Fylkesaksjonsleder Innlandet
innlandet@tvaksjonen.no
facebook.com/tvainnlandet
Fylkesaksjonsleder Nordland
nordland@tvaksjonen.no
facebook.com/tvanordland
Fylkesaksjonsleder Troms og Finnmark
tromsogfinnmark@tvaksjonen.no
facebook.com/tvatroms
Fylkesaksjonsleder Rogaland
rogaland@tvaksjonen.no
facebook.com/tvaksjonenrogaland
Fylkesaksjonsleder Agder
agder@tvaksjonen.no
facebook.com/tvaagder
Fylkesaksjonsleder Vestfold og Telemark
vestfoldogtelemark@tvaksjonen.no
facebook.com/tvavestfold
		
facebook.com/tvaksjonentelemark

blimed.no
post@tvaksjonen.no
facebook.com/TV-aksjon
Instagram: nrktvaksjonen
#nrktvaksjonen

TAKK TIL VÅRE HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE:
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