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gighetsforhold der de rike må gi til de fattige, 
sier Chimaobi. 

Synne Rønning i SOS-barnebyer er enig i 
at det er utfordringer ved måten vi diskuterer 
fattigdomsproblemer på i Norge. 

– I en ideell verden hadde vi ikke hatt fat-
tigdom og utfordringer som gjør at vi trenger å 
samle inn penger til barn i andre deler av ver-
den. Det er vanskelig å kommunisere et kom-
plisert budskap i en reklamefilm, altså på 30 
sekunder, sier hun. 

– Vi jobber langs to hovedspor: Vi forebyg-
ger at barn blir alene og hindrer at familier går 
i oppløsning. Dessuten gir vi et nytt hjem til 
barn som er foreldreløse eller som har familier 
som ikke evner å ta vare på dem, ved å bygge 
barnebyer, forteller Rønning.

SOS-barnebyer jobber også gjennom andre 
kanaler og sender eksempelvis ut er magasin til 
sine givere fire ganger i året. 

– Dessuten prøver vi å få mediene interes-
sert i denne problematikken på et dypere nivå, 
men det er vanskelig. Vi spiller på lag med 
tv-kanalene for å skape oppmerksomhet blant 
giverne, og vi når bredt ut med et budskap. 
Spørsmålet blir jo da om det hadde vært bedre 
å la være, sier Rønning. 

TV2 mener det ikke er relevant for programlederne 
å uttale seg om artistgallaen.

Skjermer programlederne

Roller. I 2008 har det gått flere debatter om innsamlingsaksjoner på tv. I vår trykket Ny Tid en 
kronikk med tittelen «TV-aksjon mot sin hensikt» signert Studentenes og akademikernes interna-
sjonale hjelpefond (SAIH), og nå i høst har professor Terje Tvedt dratt i gang en debatt der blant 
andre Christian Borch, en av programlederne for NRKs tv-aksjon, har tatt til motmæle. 

Når Ny Tid kontakter TV 2 for å spørre om vi kan få et intervju med programlederne for 
artistgallaen 13. desember får vi beskjed om at det ikke vil være relevant å snakke med pro-
gramlederne, Marte Stokstad og Finn Schjøll. TV 2s informasjonsavdeling svarer at det vil 
være mer relevant for Ny Tid å snakke med Flyktninghjelpen, og ikke med programleder, da 
Marte Stokstads funksjon er å være vertskap for selve sendingen og sceneshowet. 

TV 2 mener altså at det er vanntette skott mellom selve sendingen og innholdet, og at 
spørsmål om innholdet må rettes til Flyktninghjelpen. Ny Tid svarer at vi har snakket med 
Flyktninghjelpen, men at vi i tillegg ønsker å snakke med programlederne, fordi vi nettopp 
vil sette fokus på sammenhengen mellom innhold og form. 

– Programlederen er leid inn som vertskap for tv-sendingen og dette faller utenfor oppgaven 
hun har fått av TV 2, svarer Benedikte Hagesæther i Informasjonsavdelingen i TV 2. 

ARTISTGALLA: Jorun Stiansen 
synger under TV2s artistgalla som 
ble arrangert i samarbeid med Plan 
Norge i 2005. FOTO: ERLEND AAS, SCANPIX

IKKE RELEVANT: Marte Stokstad skal 
være programleder under TV 2s artist-
galla lørdag 13. desember. TV 2 mener 
det faller utenfor Stokstads oppgave 
å svare på spørsmål rundt hvordan 
veldedighetskonserter framstiller 
utviklingsland. FOTO: SCANPIX.


