Bevilgninger til Årsmøtet 2018
Det har kommet inn 10 søknader om bevilgninger.
Avdelingsstyret innstiller:
AEF
Somliga går…
Helsehjelp til det greske folk
Kvinnefaglig prosjekt i Palestina
Operasjon Ved
Globaliseringskonferansen
Rettferdig pensjon
Støttekomiteen for West – Sahara
Kvinnesenter i Kongo
Right to sight
ÅRSMØTEPOTTEN
TOTALT FOR 2018

5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
50 000 kr
75 000 kr

Avdelingstyret innstiller ovenfor årsmøtet at disse 10 bevilgningene
blir vedtatt.

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund - AEF
Til alle fagforeninger og klubber

Oslo 20.10.2017
Søknad om bevilgning til vårt viktige arbeid.
Vi tillater med dette å søke deres årsmøte om økonomisk støtte til arbeidet som gjøres i
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund.
AEF ble stiftet i 1932 av blant annet Martin Tranmæl, og jobben for en edruelig livsstil er like, om ikke
mer, aktuell nå som da.
Vårt motto er AKTIV SOM MEDMENNESKE.
Våre 4 A’er er:
 Aktiv for barn, unge og eldre
 Aktiv for en god og ansvarlig ruspolitikk
 Aktiv for rusfrie soner
 Aktiv mot legalisering av narkotiske rusmidler
Vår aktivitet for barn og unge er blant annet Ferieklubben for Barn og Ungdom. Her kan barn (6-12 år) og
ungdom (13-17 år) delta en uke på sommerleir. Vi inviterer spesielt vanskeligstilte barn og unge som
sjelden eller aldri får noe ferie enten på grunn av rus/alkohol i hjemmet eller fordi økonomien i familien
rett og slett ikke tillater det. Enslige forsørgere med barn er også en gruppe vi ønsker å satse mer på
fremover. Målet vårt er 5 uker med leir i 2018. Én uke leir varer fra mandag til søndag.
Vi har et prosjekt om Eldre og Rus. Her inviterer vi oss ut til alle pensjonistforeninger i landet for å
informere om hva som skjer med kroppen når vi blir eldre, og da spesielt om kombinasjonen av medisiner
og alkohol. Det er over 800 foreninger, så vi har en god del jobb her.
Vi gjør det vi kan for å påvirke politikere i kommunene til å drive en ansvarlig ruspolitikk blant annet med
politisk påvirkningsarbeid, ruspolitiske konferanser som vi arrangerer 10 - 15 av rundt om i landet hvert år,
vi har stand på møter og konferanser, vi sender uttalelser og kronikker til media og vi holder innledninger
ute i diverse møter.
Vi ønsker større fokus på rusfrie soner, det er en selvfølge at man er edru når en kjører bil eller er fører av
båt. Barn og unge må få gå på kino og på idrettsarenaer uten å møte rusa folk. Samvær med barn og unge, i
skolen og arbeidsplassen bør også være klare rusfrie soner.
Vi vil også presisere at AEF er sterkt imot legalisering av narkotiske stoffer og har et sterkt ønske om at
rehabiliteringen av LAR-pasienter forsterkes, slik at rusmisbrukeren kan få et rusfritt liv.
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) har lokal- og fylkeslag i store deler av landet
og vi jobber stadig med å få flere medlemmer og etablere nye lag slik at vi blir mer synlig i hele Norge!
Vi er en frivillig organisasjon med begrensede midler. Økonomisk støtte fra dere vil bidra til at vi blant
annet kan tilby enda flere barn en uforglemmelig ferie, én uke i løpet av sommeren.
Vi håper dere vil være med på å støtte oss i vårt arbeid, og samtidig sette arbeiderbevegelsens grunnideer
om å ta vare på de svakeste ut i praksis. En eventuell bevilgning kan settes inn på konto nr. 9001.06.17471
Med vennlig hilsen
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF)

Inger-Christin Torp
Forbundsleder

Trine Lund
Forbundssekretær

AEF, Torggata 1, 0181 Oslo | post@arbef.no | 23 21 45 78 (77) | arbef.no | Bank: 9001.06.17471
Org.nr. 968 279 297

«Somliga går med trasiga skor»

- En vakker historie om blues og fagforeningsarbeid

Til LO, LOs Fagforbund, Fagforeninger, klubber og samarbeidspartnere!

Søknad om økonomisk støtte til prosjekt «Somliga går med trasiga skor»,
LOs samarbeidsprosjekt på Notodden Blues Festival 2018
Bluesfestivalen handler ikke bare om god musikk, men også om solidaritet. Bli med å bidra
til at faglige rettigheter (LO), solidaritetsarbeid (Norsk Folkehjelp) og Europas
blueshovedstad (Notodden Bluesfestival) fortsetter det gode samarbeidet.
Økonomisk bidrag kan settes inn på konto 7177. 05.52456 til Notodden Blues Festival.
Merk bidraget med "Støtte fra (ditt forbund/fagforening)". Flott om dere i tillegg sender en
mail til undertegnede om tilslutning. Vi sørger for at alle forbund, avdelinger og foreninger
som støtter prosjektet får sitt navn og logo på t-skjorta som hvert år selges til inntekt for
Norsk Folkehjelp.

Tilbud tilbake til bidragsytere!
Selv om dere støtter "Somliga går med trasiga skor", har dere uansett mulighet til å få noe
ekstra tilbake. Vi stiller gjerne opp på konferanser og andre møteplasser. Vi vil fortelle
historien om Fagbevegelsen, velferdsstatens framvekst, kvinnefrigjøringen og
industrihistorie i skjønn forening med bluesen. Norsk Industrihistorie kjennetegnes av
samfunn som vokste fram, hadde suksess og bidro til velferdsstatens solide grunnmur.
Notodden bærer er slik historie. Flere andre industrisamfunn i landet vårt har opplevd
vekst og fall på samme måte. Vi i "Somliga…" vil gjerne fortelle disse historiene, kombinert
med innslag fra bluesmusikken. De som skal bygge framtida, må kjenne fortida.

Hvorfor «Somliga går med trasiga skor"?
Da bluesen inntok Notodden i organiserte former og etterhvert ble til den prestisjetunge
merkevaren Notodden Bluesfestival, var avindustrialiseringen av Notodden et viktig
element. Omstillingen fra industriby til kulturby er en fortelling med sterk symbolkraft.
Arbeiderbevegelsen og LO-miljøet har gjennom hele historien stått sterkt på Notodden.
Derfor har LO og LOs forbund hvert år engasjert seg i bluesfestivalen.
Samarbeidspartnerne i LO-forbunda som møtes på denne arenaen hvert år representerer
et godt eksempel på hva fagbevegelsen kan få til med kameratskap, kultur og solidaritet.

Arbeidsgruppas sammensetning for 2018: Janne Hegna, Musikernes fellesorganisasjon (leder), Lars Morten Johnsen, Norsk Transportarbeiderforbund, Jan Aarsamoen, El & ITforbundet, Per Skau, Fellesforbundet, Egil Kristiansen, Industri Energi, Arnstein Aasestrand, Forbundet for Ledelse og Teknikk, Jane Sæthre, Norsk Jernbaneforbund, Harald
Olsen, LO i Vestfold, Kjetil Andersen, Handel og Kontor, Ola Vea Gustavsen, LO Øst- og Midt Telemark, Erik Hagen, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Jan
Kåre Rugtvedt, Norsk Arbeidsmandsforbund, Bjørg Vatnedalen, LO Stat, Asle Aase, Norsk fengsel- og friomsorgsforbund, Finn Erik Thoresen, LO, Håkon Ødegård, Norsk
Folkehjelp, Jostein Forsberg, Notodden Blues Festival

«Somliga går med trasiga skor»

- En vakker historie om blues og fagforeningsarbeid

Hva gjør vi på Notodden under bluesfestivalen?
Folk fra de fleste forbunda i LO sørger hvert år for profilering av LO som Notodden
Bluesfestivals viktigste samarbeidspartner. Vi har en veldig godt synlig felles LOinstallasjon på torget under hele festivalen. Vi sørger for at det snakkes om faglige og
politiske spørsmål, vi informerer om LO, om Norsk Folkehjelp og om våre fordeler gjennom
LO Favør, Sparebank 1 og Help Advokatforsikring.
Det selges t-skjorter til inntekt for Norsk Folkehjelp. I tillegg holdes flere gratiskonserter på
vår egen Barrikaden Blueskro, med kronerulling til Norsk Folkehjelp. Fast innslag i dette
tilbudet er også Jailhouse Stage, som er konserter med band og musikere tilknyttet norske
fengsler.
Men, høydepunktet skjer på søndagen med den store solidaritetskonserten på festivalens
hovedscene, som avslutning på festivalen. Dette samarbeidet har gitt veldig gode
resultater for Norsk Folkehjelp, og en sterk profilering av LO i forbindelse med festivalen.
Hva er så spesielt med Notodden Bluesfestival?
Notodden Blues Festival har gjennom hele sin eksistens jobbet målbevisst for å være en
festival som inkluderer alle! Barnas Blues Festival. Festivalen engasjerer seg i opplæring
av unge talenter gjennom seminar for ungdom i alderen 13 – 18 år, opplæringstilbud til
eldre ungdom i alderen 19-26 år i samarbeid med den kjente amerikanske musikeren Little
Steven gjennom «Little Steven’s Blues School og gjennom talentkonkurransen Union
Blues Cup som arrangeres hvert år i festivalperioden i samarbeid med Norsk Blues Union.
Sammen, representerer bluesmusikken, LO og Norsk Folkehjelp folkelige verdier,
solidaritet og et grasrotengasjement som passer godt til Europas største bluesfestival i
nettopp Notodden.

Vi håper å se deres organisasjon med som en del av spleiselaget i 2018!
Vedlagt følger evalueringsrapporten for samarbeidet i 2017.

Med kameratslig hilsen for arbeidsgruppa
«Somliga går med trasiga skor»
Janne Hegna (Sign.)
E-post: jh@musikerorg.no
Tlf: 413 27 614
Følg oss på Facebook
Folk forandre verden – Solidaritet – Sterkere sammen!
Arbeidsgruppas sammensetning for 2018: Janne Hegna, Musikernes fellesorganisasjon (leder), Lars Morten Johnsen, Norsk Transportarbeiderforbund, Jan Aarsamoen, El & ITforbundet, Per Skau, Fellesforbundet, Egil Kristiansen, Industri Energi, Arnstein Aasestrand, Forbundet for Ledelse og Teknikk, Jane Sæthre, Norsk Jernbaneforbund, Harald
Olsen, LO i Vestfold, Kjetil Andersen, Handel og Kontor, Ola Vea Gustavsen, LO Øst- og Midt Telemark, Erik Hagen, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Jan
Kåre Rugtvedt, Norsk Arbeidsmandsforbund, Bjørg Vatnedalen, LO Stat, Asle Aase, Norsk fengsel- og friomsorgsforbund, Finn Erik Thoresen, LO, Håkon Ødegård, Norsk
Folkehjelp, Jostein Forsberg, Notodden Blues Festival

Søknad om økonomisk støtte til kvinnefaglig prosjekt i
Palestina.

Åtte kvinner i norsk fagbevegelse med ulik bakgrunn og fagforeningstilknytning har
tatt initiativ til å knytte bånd mellom kvinnelige aktivister og kvinner i fagforeninger i
Norge og Palestina. Vi har et tredelt mål for solidaritetsprosjektet:
- å styrke kvinner i Palestina
- å styrke kvinnenes posisjon og plass i palestinsk fagbevegelse
- å styrke solidaritetsarbeidet i Norge
Vi har lang erfaring med å utvikle og holde Kvinner Kan-kurs, «Making Women
Visible», av andre kjent som bøllekurs, og vil bruke denne formen, hvor deltakernes
behov og erfaringer skaper kurset.
Vi reiser til Vestbredden 15. til 20. mars 2018 for å prøve ut kurset som et pilotprosjekt sammen med 15 palestinske deltakere, og vil utvikle prosjektet i samarbeid
med de palestinske kontaktene våre.
Lengre fram i tid ønsker vi å videreføre dette pilotprosjektet sånn at dette skal kunne
bli en selvhevdelsesbevegelse blant kvinnelige fagforeningsmedlemmer som også
kan spres til andre fagbevegelser i Palestina. Vi ønsker også å arrangere egne
kvinnefaglige studieturer.
Vi er interessert i å komme i kontakt med dem som har lyst til å delta videre i
dette utviklende solidaritetsarbeidet. Send oss en melding!
Organisering koster penger, noe verken vi eller Palestinske faglige aktivister har, til å
dekke utgifter for norske prosjektledere, til å samle kvinner fra forskjellige steder på
Vestbredden, til å dekke leie av kurslokale og utstyr, enkel bevertning og transport av
kvinnene til møtestedet.
Derfor ber vi nå om støtte til Palestinakomiteens Faglige Utvalgs kvinneprosjekt med
et økonomisk bidrag. Prosjektet er konkret og selv et lite bidrag gjør en stor forskjell.
Som Palestina-vedtaket på siste LO-kongress understreker, er det viktig å trappe opp
solidaritetsarbeidet ved å støtte og utvikle de kreftene som jobber med å bygge opp
fagbevegelsen internt i Palestina.

Støtte mottas med glede fra fagbevegelsen eller privatpersoner
Konto nr. 0539 16 76617 (merk Womens’ Dep.)
Program for den første turen kan fås på forespørsel. Det er under utvikling sammen
med våre kontaktpersoner i Palestina. Bare ta kontakt hvis dere har spørsmål!
Mer om kvinnekamp I fagbevegelsen: A Woman's Place is in her Union
http://www.stopthewall.org/2017/04/23/woman-s-place-her-union

Palestinakomiteens Faglige Utvalg
Workmates Norge-Palestina
Arbeidsfolk forandrer verden اﻟﻌﻤﺎل ﯾﻐﯿﺮون اﻟﻌﺎﻟﻢ
konto nr. 0539 16 76617 http://palestinakomiteen.no/faglig-arbeid/

Til fagforeningene i Oslo

Årsmøtebevilging til helsehjelp for det
greske folk

Hei
LO i Oslo har sammen med mange andre gode krefter startet
en innsamling til greske solidaritetsklinikker. Selv om gresk
økonomi på papiret ser ut til å gå litt bedre, opplever altfor
mange et hardere dagligliv med velferdskutt som går på
folkehelsa løs.
Innsamling til klinikkene er både å vise solidaritet med
grekerne og en aktiv håndsrekning til de som driver dette
arbeidet, helt og holdent basert på frivillighet. I fjor klarte vi
med beskjedne midler å samle inn 185.000 kroner. Vi har
etter ønske fra solidaritetsklinikkene vedtatt å fortsette
innsamlingen. Frivillig helsepersonell utøver basal helsehjelp
som det offentlige ikke lenger er i stand til som følge av
krisen.
Vi takker dere som allerede har støttet dette arbeidet og tar
sjansen på å oppfordre både tidligere og nye til fortsatt å
støtte dette viktige arbeidet. Husk at alle monner drar og at
alt dere bevilger blir sendt uavkortet til solidaritetsklinikkene.
Bidrag sendes til LO i Oslo, Møllergata 24, 0179 Oslo til
konto 9001 05 76104 eller til Vipps-nummer 83815.
Med solidarisk hilsen
Roy Pedersen
På vegne av initiativet
Se mer informasjon her:
• Brev om innsamlingen Solidaritet med Hellas
• Artikkel om solidaritetsklinikkene
• Brosjyre om innsamlingen Solidaritet med Hellas
LO i Oslo — 22 96 01 00 — post@lo-oslo.no — www.lo-oslo.no

Søknad om støtte til Norges Sosiale Forum
Norges Sosiale Forum (NSF) søker med dette om økonomisk støtte til
vårt arbeid i 2017. NSF har ingen faste inntekter og er derfor helt
avhengig av økonomisk støtte fra våre medlemmer og andre
støtteorganisasjoner for å kunne videreføre forumets arbeid og, ikke
minst, legge et godt grunnlag for Globaliseringskonferansen 2018.
NSF er en del av en internasjonal bevegelse som arbeider for en rettferdig verden. Målet er et
mer demokratisk samfunn på alle nivåer, der hensynet til mennesker og miljø ligger til grunn for
utviklingen, der det ikke finnes undertrykking og der menneskerettighetene gjelder for alle. Vårt
arbeid dette året skjer i tråd med arbeidsplanen som ble vedtatt på årsmøtet, med følgende
prioriteringer:
1. Allianse- og organisasjonsbygging
Norges Sosiale Forum (NSF) bruker ikke-konferanseårene på å bygge alliansen og organisasjonen. I år
ønsker vi å ha et lavere aktivitetsnivå enn i 2015, for å ha bedre tid til å planlegge
Globaliseringskonferansen 2018. Vi kommer likevel til å ha noen mindre arrangementer i samarbeid med
Iraks sosiale forum, og forsøke å knytte bånd mellom relevante deler av det irakiske og norske
sivilsamfunnet.
2. Globaliseringskonferansen 2018
Globaliseringskonferansen er NSF sitt varemerke. Gjennom flere år har konferansen befestet seg som
Norges største politiske verksted. Vi jobber allerede nå med Globaliseringskonferansen 2018, for at dette
skal bli et enda bredere møtested og et samarbeidsforum for aktivister, tillitsvalgte og organisasjoner som
arbeider for en verden der hensynet til mennesker, samfunn og miljø settes foran hensynet til økonomisk
profitt.
3. Irakiske Sosiale Forum
I 2017 skal Norges Sosiale Forum organisere en rekke arrangementer med fokus på Irak.
Vi får besøk fra Irakisk Sosiale Forum som skal være med på spennende debatter og
kulturelt opplegg. I tillegg ønsker NSF og bistå i alliansearbeid mellom irakisk
sivilsamfunn og andre norske aktører som arbeider for fred og rettferdighet.
I løpet av en uke skal NSF organisere blant annet et åpningsmøte om Irak; hva er
situasjonen der nå? I tillegg skal vi organisere andre møter, blant annet frokostseminar,
hvor vi tar opp tråden fra åpningsmøtet med særlig fokus på feminisme og Irak. Vi skal også ha
filmvisning med film fra Irak. Et sentralt spørsmål gjennom uken vil være ”Hva skal til for at Irak skal bli
stabilt og fredelig?”, og ”Hvordan bygges demokrati og varig fred fra grasrota i Irak og hva er Norges
rolle?”. Alle arrangementene vil være åpne for alle med interesse for fredsarbeid, fagforeningsbakgrunn,
kvinne- og miljøorganisasjonsbakgrunn og generell interesse for hva som skjer i Midtøsten.

Da alle organisasjoner har svært ulike økonomiske forutsetninger setter vi setter ingen
beløpsgrense, men håper alle bidrar med det de har ressurser til. Både høye og lave beløp tas
imot med stor takk!
Pengene kan utbetales til kontonummer 1254 05 82031
(NB! Nytt kontonummer grunnet bankskifte til Cultura Bank)
Det er selvfølgelig bare å ta kontakt dersom det er noe dere lurer på.
Ønsker din organisasjon å bli medlem av NSF? les mer om hvordan og hvorfor på våre nettsider.
Med vennlig hilsen
styret i Norges Sosiale Forum
www.globalisering.no
www.facebook.com/NorgesSosialeForum
@globkonf

Både HK Oslo/Akershus og Cappelen Damm har tidligere støttet kvinnesenteret i Kongo, Dorcas hus.
Dette rehabiliteringssenteret er viktig for disse utstøtte kvinnene/jentene og årsmøtet oppfordres til
å bevilge minimum kr 5000,00 til senteret. Til opplysning, HK-klubben Cappelen Damm bevilger også i
år kr 25 000,00 til Dorcas hus.

Kvinnesenter i Kongo
På senteret Dorcas Hus får voldtatte og mishandlede kvinner hjelp til å vende tilbake til livet.
Behovene er store.

Krig og konflikt har herjet Kongo i over 17 år, og kvinner og barn er spesielt utsatt. Voldtekt
og grov vold er et utstrakt problem, det er brukt både som et våpen i krig, ingen vet nøyaktig
hvor mange kvinner som har blitt voldtatt i Kongo i løpet av de siste atten årene konflikten
har pågått. Men man antar at det dreier seg om mer enn hundre tusen. Kvinner i alle aldre – til
og med små jentebarn - blir voldtatt og i mange tilfeller også utsatt for grov tortur. Traumer
og uønsket graviditet er vanlige følger av voldtektene.
KVINNESENTERET DORCAS HUS I BUKAVU, ØST-KONGO, TAR IMOT
KVINNER SOM HAR VÆRT GJENNOM OPERASJONER ETTER VOLDTEKT.
HER FÅR DE BLANT ANNET TILBUD OM:
• Traumerådgivning
• Helsekontroll og hiv-testing
• Lese- og skriveopplæring
• Opplæring i aktiviteter som kan gi en inntekt, for eksempel søm, strikking og
såpeproduksjon.
• Små lån til å komme i gang
• Undervisning i rettigheter og jus

NYTT BYGG SKAL HJELPE FLERE
Dorcas Hus drives av Kirkens Nødhjelps lokale partnerorganisasjon BEATIL-ALT.
Kvinnesenteret har i dag kapasitet til å ta imot 250 kvinner og barn i året. Behovene for å øke
kapasiteten er enorm.
Vår partner er derfor i gang med å sette opp et helt nytt bygg til Dorcas Hus. Når det nye
bygget står ferdig, vil 500 kvinner komme hit hver dag for å få støtte. Det nye bygget vil ha
100 sengeplasser.
Solidarisk hilsen Anne-Berit

Det bevilges kr. 20 000,- til aksjon Rettferdig Pensjon

Litt fakta: Aksjonsgruppa «Rettferdig pensjon» ble opprettet av flere av LOs
lokalorganisasjoner, fagforeninger og klubber i september 2015.
Gruppa mener det er på tide å starte kampen for gode tjenestepensjonsavtaler. Vi må
gjenreise AFP slik at vi igjen får en tidligpensjonsordning i privat sektor som er
rettferdig og som ivaretar de som virkelig trenger å gå av ved 62 år.
Styret i «Rettferdig pensjon» består av:
Svein Åge Samuelsen – LO i Trondheim (leder)
Øivind Wallentinsen – Rogaland Elektromontørforening
Arne Byrkjeflot – Industri Energi/Kjemisk Fagforening
Eystein Garberg – Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag
Kristin Sæther – Fagforbundet Trondheim
Mona Bjørn – Handel og Kontor/HK avd. Trondos
Ståle Johansen – Fellesforbundet Kværner Verdal
Erik Hagen – LO i Oslo/NNN Oslo og Akershus
Joachim Espe – Fellesforbundet avd. 605 Rørleggernes Forening
Med hilsen
Bjørn Tore Egeberg
Klubben HMF

Til årsmøte 2018 i HK Oslo/Akershus
Fra Anne-Berit Tuft, klubbleder Cappelen Damm

Årsmøtet oppfordres til å bevilge minimum kr 5000,00 til organisasjonen
Right to Sight
Right to Sight er en frivillig organisasjon som jobber for å utrydde unødig blindhet i Afrika.
Den ble startet av den irske øyelegen Kate Coleman i 2006, og fikk en norsk avdeling i 2011,
etablert av lege Trine Jacobsen.
Right to Sight har hovedfokus på å videreutdanne lokale øyeleger i en kostnadseffektiv
operasjonsteknikk som mangedobler behandlingskapasiteten av grå stær (hyppigste årsak til
unødig blindhet). Undervisningen foregår på øyeklinikker som henter inn mennesker som
trenger operasjon, fra store omliggende områder. Fattige får gratis operasjon, og bidrar til at
legene får trening. Right to Sight samarbeider med etablerte øyeklinikker og støtter oppstart
av nye med kompetanse og moderne teknologi.
Fakta om unødig blindhet
265 millioner mennesker i verden er synshemmet, hvorav 39 millionene helt blinde. 90 %
bor i lavinntektsland, og 80 % er blinde eller svaksynte av lidelser som kan behandles. I
Afrika er 7 millioner helt unødig blinde. I Kenya hvor Right to Sight nå jobber, er det 10
ganger så mange blinde som i vestlige land.
Årsaken til unødig blindhet er flere, bl.a. dårlig ernæring, ubehandlete infeksjoner og mangel
på vaksiner, men den hyppigste årsaken er grå stær, som står for 50 % av all unødig blindhet.
Grå stær er i Afrika ikke en lidelse som først og fremst rammer eldre mennesker slik det er i
vestlige land. Det rammer alle generasjoner, også et betydelig antall barn og ungdom.
Barn veldig utsatt
Ikke sjelden blir barn født med grå stær. Hvis de ikke blir operert i løpet av kort tid, lærer
ikke hjernen å se og de blir irreversibelt blinde. Mange barn får skader og infeksjoner på
øynene og utvikler grå stær. De må opereres raskt hvis de skal unngå å få varige synsskader.
Mangel på helsestasjoner, vanskelig infrastruktur og stigmatisering, gjør det vanskelig å
lokalisere barn som trenger hjelp. Right to Sight har afrikanske medarbeidere som har
utviklet metoder for å finne slike barn.
En bærekraftig modell
Det er stor mangel på øyeleger i Afrika, i mange land kun én per 1 million innbyggere. Flere
øyeleger er det viktigste tiltaket for å utrydde unødig blindhet. For å få leger og øyeleger til å
jobbe i sitt hjemland (mange har emigrert til vestlige land), må de tilbys vilkår som gjør at de
får en rimelig inntekt, moderne behandlingsutstyr og et faglig nettverk.
En forutsetning for at Right to Sight skal støtte øyeklinikker, er at de har dedikerte ledere
som kan utvikle bærekraftige øyehelsetjenester gjennom et videreutdanningsprogram for

leger og annet helsepersonell, har et sterkt fokus på oppsøkende virksomhet, og evne til å
beholde kvalifiserte medarbeidere.
Gjennom kirurgi-teknikken Small Incision Cataract Surgery (SICS), kan en øyelege utføre 200
operasjoner per måned (med gammel operasjonsmetode klarte de kanskje 250 per år).
Kostnaden for én operasjon er kr 250,-. En slik høyvolum-modell, forutsetter et stort antall
pasienter.
Øyeklinikker som Right to Sight støtter, organiserer derfor oppsøkende virksomhet. Det
gjøres gjennom outreach camps, hvor afrikansk personell finner og samler grupper av
mennesker, foretar øye-screening og behandler mindre lidelser på stedet. Mennesker som
har behov for operasjon, blir fraktet til klinikkene. De som ikke kan betale for operasjon, får
den gratis, men bidrar til at øyeleger får trening. Etter ca. 70 operasjoner, behersker legene
teknikken og bidrar til å øke kapasiteten ytterligere.
En godt drevet moderne øyeklinikk, vil raskt være bærekraftig, og vil kunne betale en
anstendig lønn til sitt personale. Pasienter som kan betale, subsidierer operasjoner til fattige.
Gratisoperasjonene bidrar til høyt pasientvolum som er kritisk viktig for å videreutdanne
øyeleger, og reduserer samtidig antallet unødig blinde.
Dette gir resultater
Siden 2006 har Right to Sight-støttet øyehelsevirksomhet i Afrika behandlet nesten 300 000
pasienter og delt ut over en million briller. Den norske avdelingen, som jobber i Kenya, har
utdannet 15 nye kvalifiserte øyeleger og har bidratt til at det nå er én øyelege per 500 000
innbyggere i det landet. Men det er fremdeles lang vei å gå. I Norge er det én øyelege per
8000 innbyggere.
Hvorfor støtte Right to Sight?
•

•

•
•
•
•

Det er flere hjelpeorganisasjoner som jobber med unødig blindhet. Right to Sight er
den eneste som gjør det ved å videreutdanne lokale øyeleger, som er en
forutsetning for å bygge bærekraftige øyehelsetjenester i Afrika.
Right to Sight støtter omfattende oppsøkende virksomhet gjennom sine outreach
camps. De finansierer opplæring og lønn for afrikanske medarbeidere som jobber
på slike camps.
Right to Sight får ingen offentlig støtte (Norad har f.eks. kuttet vesentlig ned på
støtte til mindre organisasjoner), og er avhengig av private sponsorer.
Right to Sight har et sterkt fokus på å hjelpe blinde og svaksynte barn (og har
finansiert videregående skolegang for til nå 20 ungdommer i Kenya)
Alle i Right to Sight jobber frivillig og gratis. Eneste overhead-kostnad er til
regnskapsbyrå. Alle midler utenom det, går til (nå) Kenya
Én grå stær-operasjon koster kun kr 250,- Det gir et menneske synet tilbake, som
kan få utdanning, forsørge barna sine, bidra i samfunnet

Right to Sight drives av leger, øyeleger, optikere og andre frivillige som mener at det
forplikter å ha kompetanse som kan være med å gi en positiv utvikling i fattige land. Et
hvert bidrag, lite som stort, vil hjelpe til at medmennesker får et bedre liv.

