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Redd liv

Sammen skaper fagbevegelsen og 
Norsk Folkehjelp solidaritet i praksis
Sammen forandrer vi verden. I 2018 var våre frivillige redningsmannskaper ute på 
over 300 redningsaksjoner nasjonalt. Samtidig som vi reddet liv hjemme,  
reddet vi også liv når vi ryddet miner og eksplosiver i mer en tjue land.

I Irak driver vi rehabiliteringssentre hvor hundrevis av jesidiekvinner har fått hjelp  
etter umenneskelige overgrep fra ISIL. Vi er derfor stolte over at jesidien Nadia 
Murad var en av to Nobel Fredsprisvinnere i 2018. 

Norsk Tjenestemannslag og Norsk Folkehjelp har et langsiktig samarbeid for å 
redusere kjønnsbasert vold i Rwanda. Og gjennom vår felles innsats har volden 
blitt redusert, kvinnene blir oftere hørt og de blir gradvis mer likestilte. I 2019 skal 
vi fortsette arbeidet for at kvinnene i Rwanda får bedre rettigheter og blir mindre 
utsatte for vold. Volden rammer ofte barna hardest og ved å gi familiene tilbud om 
opplæring i konflikthåndtering vil også barna sin hverdag bli bedre.

Over hele verden ser vi at presset mot fagorganisering og annen folkelig organise-
ring øker. I Rwanda opplever våre partnere denne virkeligheten på kroppen i et sta-
dig krympende rom for folks mulighet for påvirkning av politiske prosesser. Sammen 
med NTL jobber Norsk Folkehjelp hver dag for folks rett til å organisere seg og ha 
påvirkning på livene sine.

I år er det 80 år siden fagbevegelsen stiftet Norsk Folkehjelp. Vårt arbeid har alltid 
vært tuftet på fellesskap og solidaritet, og vi håper dere vil stå sammen med oss i 
dette viktige arbeidet videre. Vi søker herved deres årsmøte om støtte. 
Sammen gjør vi livsviktig arbeid.

Med vennlig hilsen

Gerd Kristiansen 
styreleder

Bruk kontonummer 9001.08.76000, ønskes bevilgningen øremerket skriv Rwanda.
Eller støtt arbeidet i Rwanda direkte gjennom forbundets egen innsamlingsaksjon: 
minaksjon.folkehjelp.no/norsk-folkehjelp/3-3970

Vi ønsker å engasjere fagbevegelsen og kommer gjerne på møter for å presentere vårt arbeid.  
Ta kontakt med are.stranden@folkehjelp.no om dere ønsker informasjon, foredrag eller har spørsmål.


