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Årsprosjekt-spesial
Store delar av Europa har nett stilt klokka. Det er eit sikkert teikn på at det lir mot
vinteren. Det er under ein månad til ei ny årstid. Mykje endrar seg no, og mykje har
endra seg sidan ettåringane landa på Heathrow.
Lauva vart gule, og er snart ferdige med å dale ned frå trea. Den grøne veggen i
hagen vart raud, og snart er den tom for lauv. Mange av rutinane på K er reviderte
for å møte ein ny kvardag. Smittetala er endra, restriksjonane i London like så.
Plutseleg vart ein ny lockdown sett i verk. Me har laga til lesesalar på huset, når
studentane nå må studere meir og meir heimefrå. Ettåringane har blitt tryggare på
kvarandre. TV-stova og finstova er slått saman til ei stor stove, som gir meir rom for
distansering. Munnbind har blitt påbode på huset. Været har blitt kaldare.
Vinterskoa og dei varme jakkane er funne fram. Telysa og kubbelysa rundt på huset
blir tent om kveldane. Endringane er mange.
Nokre av endringane har positivt forteikn, andre ikkje. Nokre er kanskje ein stad
midt i mellom.
Ettåringane har i år samla seg rundt ei endring dei ønsker å støtte. Gjennom heile
året skal ettåringane støtte Strømmestiftelsen sitt arbeidet i Nepal. Gjennomgåande
for heile prosjektet er nettopp endring. Ei endring som me meiner er mykje større
enn som lauvet på trea fortsatt er grønt eller om det er gult og dalar ned. Me vil
invitere til å vere med på denne endringa.
SONDRE GUGGEDAL
ETTÅRING

Årets prosjekt:

STRØMMESTIFTELSENS «SAMVAD» I NEPAL
Er det greit at en 13 år gammel jente blir giftet bort? Er det ok at barn vokser opp med
tanken om at de ikke er verdifulle? Er det greit at jenter ikke får gå på skole da familiene
prioriterer guttene først? Er det greit at kvinner og barn blir solgt til prostitusjon?
Vi, ettåringene på K, håper du svarer nei på disse spørsmålene. Det gjør vi, og vi ønsker
derfor å være med å bidra for å forhindre at dette skjer. Strømmestiftelsen sitt prosjekt i
Nepal, Samvad, gjør akkurat dette, og er derfor det prosjektet vi har valgt å jobbe for i år.
SAMVAD
Samvad betyr dialog på Nepali, og er et ettårig program med temaet «sjef i eget liv».
Programmet er i hovedsak for unge jenter som har måttet avslutte skolegangen sin av
ulike årsaker. Det er flest kasteløse som deltar på kurset, men i Samvad-gruppene
blandes også ungdom fra ulike kaster. Slik lærer ungdommene å jobbe sammen på tvers
av kastesystemet. Året er delt inn i tre deler:
-

Det første halve året lærer ungdommene om livsmestring og hygiene, samt deres
rettigheter og hvordan de kan beskytte seg mot vold og undertrykkelse. Det er også stort
fokus på hvordan de kan unngå menneskehandel, prostitusjon og slavearbeid, men
hovedfokuset er at ungdommene får troen på seg selv, sine valg og sine ferdigheter.

-

De tre neste månedene får de lese- og skriveopplæring tilpasset hvert enkelt sitt nivå.

-

De siste tre månedene får de opplæring i ulike yrker hvor fokuset er å etter hvert skape
en varig inntekt for ungdommene.

Målet med Samvad er å få ungdommene tilbake på skolen etter året, da utdanning gir
muligheter, som igjen gir penger og varig endring. Visjonen Strømmestiftelsen jobber
for er «jobb og utdanning gir mennesker et bedre liv! Kunnskap tar du med deg resten
av livet».
Det er også et stort fokus på å gjøre ungdommer i Nepal stolte og selvstendige, gi dem
kunnskap om egne rettigheter og muligheter til å tjene egne penger. Slik kan de unngå
for tidlig ekteskap, tvangsprostitusjon, overgrep og utnytting.
Denne ettårige utdannelsen forandrer ikke kun livet og tankegangen til ungdommene
som deltar, men også hele landsbyen. Gjennom prosjektet bygger også
strømmestiftelsen opp et lokalt støtteteam for ungdommene.

Støtteteamene består av Samvad-elever og innflytelsesrike personer i landsbyen, og her
diskuteres det viktige saker for lokalsamfunnet. Det at landsbystyrene er positive til
prosjektet fører også til at flere jenter får lov å delta på kurset av foreldrene sine. Ved å
inkludere flere i prosjektet, både politikere og befolkningen, er det større sannsynlighet
for at det skjer en endring i samfunnet som vil vare.
Når ungdommene har gjennomført det ettårige programmet har de fått større selvtillit.
De organiserer seg slik at de kan kjempe for sine egne rettigheter og jobbe mot
menneskehandel. De får mulighet til å påvirke politikere, og får mer innflytelse i
lokalsamfunnet. Ungdommene blir rollemodeller i samfunnet de en gang var utstøtt fra.
Mange av ungdommene samles også videre i grupper og fortsetter Samvad på
egenhånd når året er ferdig, da de ikke ønsker å avslutte. Flere av ungdommene
viderefører kunnskapen til sine yngre søsken slik at de får den samme lærdommen om
sine rettigheter og deres muligheter og verdi.
RESULTATER AV SAMVAD
Ettåringsprogrammet gir resultater og god påvirkning i Nepal. Siden 2012 har mer enn
50 000 barneekteskap blitt unngått i Nepal, og det er til og med flere landsbyer som har
endret loven og blitt barneekteskaps-frie. Chapadi-skikken som har blitt gjennomført når
jenter har menstruasjon er heller ikke lenger lovlig i landet. Flere jenter går også på
skolen enn tidligere, og større andel fullfører.
I tillegg til dette jobber jentene selv aktivt med å gjøre endringer i samfunnet. Et
eksempel er at de har stoppet 22 tvangsekteskap ved å sette seg utenfor huset til de
gjeldene familien, i protest, og nektet å forlate stedet før de avlyser bryllupet. På tross av
at det er flest jenter som deltar på Samvad-gruppene, er jentene veldig opptatt av at
gutter skal få samme mulighet da de i fremtiden ønsker gode ektemenn som verdsetter
og respekterer konene sine, og som er gode samfunnsborgere.
En annen positiv virkning av prosjektet er at det er blitt dannet spare/låne-grupper. Her
gir alle medlemmene en liten sum penger hver og Strømmestiftelsen bidrar også. Av
disse pengene kan man ta lån for å starte en bedrift, og så betale tilbake summen med
litt renter når bedriften er kommet i gang. Slik har flere muligheter til å skaffe
arbeidsplasser og sikre inntekten til familien uavhengig kaste.

STRØMMESTIFTELSEN
Strømmestiftelsen er en organisasjon med base i Kristiansand. Målet deres er å
bekjempe fattigdom gjennom å sikre utdanning og arbeide med jobbskapning i ulike
U-land. For å bruke mest mulig penger til prosjekt og minst mulig til administrasjon
jobber strømmestiftelsen gjennom lokale organisasjoner i landene de har prosjekt. Ved å
bruke lokale personer istedenfor å sende ut norske arbeidere til prosjekt, sparer
organisasjonen mye penger, som istedenfor kan brukes rett til prosjektene, samtidig som
det blir mer kvalitet i arbeidet da
de lokale personene kjenner til
kulturen og landet, i motsetning
til nordmenn.
Strømmestiftelsen ønsker å bruke
minimalt med penger på
administrasjon, og mest mulig på
prosjekt. Her kan dere se en
oversikt for 2018:
HVA VI ØNSKER AV HJELP OG STØTTE
For å kunne hjelpe disse ungdommene i Nepal trengs det penger. Det koster 1000 kr for
en jente å delta på ettåringsprogrammet «Sjef i eget liv». Målet til oss ettåringene er å
samle 20 000 kr i løpet av året til dette prosjektet, men gjerne mer. Tenk å kunne bidra til
at 20 jenter får delta på kurset, og at 20 familier kan komme i en bedre økonomisk
situasjon i tillegg til å få mer kunnskap om deres verdi og rettigheter! I tillegg vet vi at
dette har stor innvirkning på samfunnet. Det er ganske kult! Vi håper at DU er engasjert
og vil bidra enten ved hjelp til ulike arrangement, eller sponse med litt penger. Vi er
glade for alt vi kan få! Vil du sponse? Her er noen alternativ:
Vipps: +47 902 89 093 (Elise Hvidsten)
Norsk kontonr: 1214.38.69227
Britisk konto: Sort code 09-01-35, kontonr. 41012509
Fint om du markerer gaven med «Årsprosjekt Nepal».

Vi starter loddsalg!
Vi kjører en utloddning til inntekt for årsprosjektet, følg med på Facebook!

Vi håper dere er like engasjert som oss! Hilsen fra ettåringene på K

Her kommer det «vanlige»
PROGRAM FOR NOVEMBER
10. NOVEMBER
Kveldstanker med Karen – Finstua – Klokken 19
17. NOVEMBER
Quiz og boller til inntekt for årsprosjektet – Finstua – Klokken 19
24. NOVEMBER
Kveldstanker med Sondre – Finstua – Klokken 19
29. NOVEMBER
Julemiddag for hele huset – Matsalen

TAKK,
MARIA!
Maria Grindheim har nå flyttet hjem igjen til Norge. Det som begynte som et husøkonomvikariat ble
permanent husøkonom, og de siste månedene som daglig leder i tillegg.
Tusen takk for stor innsats, humør, gode samtaler og refleksjoner, og for den du er! Du kommer til å bli
savnet på huset. Vi ønsker masse lykke til med nye erfaringer og opplevelser på HVL!

EN LITEN STATUSOPPDATERING ANGÅENDE KORONASITUASJONEN
De spesielle tidene fortsetter. Fra 5. november er det igjen lockdown i hele England, og det påvirker
selvfølgelig hverdagen på K. Vi gjør det beste ut av situasjonen.
På grunn av restiksjonene er huset nå stengt for turister, det gjelder også juletida. Vi gleder oss masse til å
kunne åpne dørene for alle igjen!
Gjennom de neste fire ukene, altså hele denne lockdown-perioden, kommer staben til å stelle i stand
større og mindre happenings. Lockdown betyr ikke at vi ikke kan ha det gøy innen for de rammene som
er satt! Hver uke publiseres en ukesplan for de fastboende med en aktivitet hver dag, og den neste uken
ser vi frem til blant annet yoga, kahoot og bonfire night i hagen – alt med smittevernet ivaretatt.
Vi forsøker å ta vare på oss selv – og det håper vi dere der hjemme gjør også!

MIDDAGSMENY NOVEMBER 2020
1 Søndag

Kjøttkaker i brun saus

2
3
4
5
6
7
8

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

Pai
Fiskeboller i hvit saus
Spinatsnurrer
spansk suppe m/ chorizo
Enchiladas
Grøt
Tikka masala m/ naan

9
10
11
12
13
14
15

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

Pasta bolognese
Fish and chips
Kikerttangine
Kyllingsuppe m/eple
Falafel i pita
Grøt
Fårikål

16
17
18
19
20
21
22

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

Pannekakedag
Fiskegrateng
Pasta m/ brokkoli fløtesaus
Blomkålsuppe
Nachos
Pizza
Kylling m/ ovnsbakte grønnsaker

23
24
25
26
27
28
29

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

Wok m/ nudler & kjøttdeig
Fisk i rød pesto
Pestosalat
Gulrotsuppe
Taco
Restebuffet
Lasagne

30 Mandag

Kake

Frukt

Kake

Frukt
Kake

Kake

Frukt
Kake

Frukt
Kake

Frukt
kake

Frukt
Kake

Bakt potet

På grunn av koronarestriksjoner er det dessverre ikke åpent for andre enn fastboende å spise
middag på KFUK-hjemmet per nå. Vi gleder oss til å ta i mot besøk igjen på et senere tidspunkt!

