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Veldedighetskos. Det knitrer i peisen. Gløggen 
står på lunk. En reklamefilm fra SOS-Barne-
byer ruller over flatskjermen, og det er lett å få 
dårlig samvittighet. Vi er nå midt inne i velde-
dighetssesongen. Ingen måneder kan måle seg 
med desember når det kommer til innsamling 
av penger fra privatpersoner til humanitære 
organisasjoner. 

– Folk kommer tettere på de viktige ver-
diene i livet, og tenker mye på familie. Jula 
vekker givergleden, alle de humanitære orga-
nisasjonene merker dette, sier Synne Rønning, 
informasjonssjef i SOS-barnebyer. 

Lørdag 13. desember arrangerer TV 2 ar-
tistgalla, der pengene går til Flyktninghjelpen. 
Gallaen skal ledes av Marte Stokstad og Blom-
ster-Finn. I tillegg skal Jo Nesbø, Mira Craig, 
Morten Harket, Line Verdal, Marit Larsen og 
andre kjendiser hjelpe til. 

– Følelsestunge framstillinger av barn i 
slummen eller barn rammet av sykdommer 
som HIV/aids, kan virke positivt for bistands-
organisasjonens kortsiktige 
mål, men er på lang sikt far-
lige for ofrene spesifikt og 
Afrika generelt, sier Martin 
Nkosi Ndlela til Ny Tid. 

Han kommer fra Zimbabwe og jobber nå 
som førsteamanuensis i medievitenskap ved 
Høgskolen i Hedemark. Som eksempel nevner 
han nettopp artistgallaer og reklamefilmer for 
SOS-barnebyer og andre fadderorganisasjoner. 

– Ensidig negativitet og generaliseringer 
i veldedighetsorganisasjonenes reklamebilder 
skaper negative stereotyper av Afrika og i noen 
tilfeller avhumanisering, mener Ndlela.

Kompliserte budskap
«TV-aksjonens bildebruk er ikke til Afrikas 
beste, men er snarere et hinder for langsiktig 
utvikling», skrev Sindre Olav Edland-Gryt 
i Studentenes og akademikernes internasjo-
nale hjelpefond (SAIH) i en kronikk her i 
Ny Tid 22. februar i år. Professor Terje Tvedt 
har i mange år studert det han kaller det nor-
ske godhetsregimet, og skrev i siste utgave av 
tidsskriftet Samtiden en artikkel der også han 
retter kritikken mot NRKs TV-aksjon. Denne 
artikkelen har de siste ukene ført til en debatt i 

Dagbladet. Så, mandag 8. 
desember viet Dagbladet 
to sider til en artikkel om 
Morten Harket som pro-
moterer TV 2s artistgalla, 

og ringen er sluttet. 
Sam Chimaobi, leder av African Youth i 

Norge, er enig med Ndlela i at gode intensjoner 
kan få negative konsekvenser.  

– Artistgallaer og reklamefilmer for fad-
derorganisasjoner er eksempler på en stakkars-
liggjøring som vestlige medier ofte bedriver 
overfor afrikanske mennesker, sier han. 

Chimaobi mener disse reklamefilmene gir 
inntrykk av at afrikanske foreldre er ute av 
stand til å ta vare på barna sine. 

– Dette er forkastelig, og fungerer som ei 
sovepute. Publikum kan lene seg tilbake og ten-
ke: «Ah, nå har jeg gitt 200 kroner. Da har jeg 
gjort mitt, og kan ha god samvittighet». Men 
artistgallaer og fadderskap bidrar ikke til å gjøre 
noen med årsakene til urettferdigheten. Tvert 
imot bidrar veldedighet til å skape et avhen-

SOS-barnebyer
Opererer i 132 land, har 470 barnebyer og 

totalt 1700 SOS-program
25.000 ansatte globalt, 50 i Norge. 
Omsetning i 2007: 365 millioner kroner 

BLIR BRUKT: Slike bilder fra Afrika 
er vi vant til å se. Framstillingen av 
kontinentet må bli mer nyansert, me-
ner  førsteamanuensis Martin Nkosi 
Ndlela FOTO: ROBERTO SCHMIDT, SCANPIX

Barn i krise blir ofte 
brukt for å oppnå 
kommersiell gevinst


