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Han tar kritikken på alvor og mener dette er en 
viktig debatt, men han mener at kritikken ikke 
er relevant for Flyktninghjelpens artistgalla. 

– All bistand står i fare for å gjøre mottaker 
avhengig av bistand, men dette er mer relevant 
for den statlige bistanden, enn for innsamling 
av midler fra privatpersoner, sier han.

Vestvik forklarer at Flyktninghjelpen sam-
ler inn penger for å skaff e frie ressurser. 

– Ved at mange støtter oss kan vi selv be-
stemme hvor vi vil gjøre vår innsats. Nå er det 
lett å få midler til Afghanistan, fordi det er mye 
oppmerksomhet om dette landet i mediene, 
mens det ikke er noen mediedekning av Den 
sentralafrikanske republikk. Vi samler derfor 
inn midler som vi kan bruke i de områdene vi 
mener nøden er størst, sier han. 

– Krenkende bilder
Hva om kritikerne hadde fått 
lov til å være programledere 
for artistgallaen eller regis-
sører for reklamefi lmene for 
SOS Rasisme? Hva ville de 
gjort annerledes? 

– Jeg skulle ønske de 
kunne trekke inn litt mer 
om hvilken rolle vesten spiller, svarer Sam Chi-
maobi i African Youth. 

– De tenker kanskje at det ligger utenfor 
organisasjonenes mandat, men det trenger jo 
ikke bli altfor komplisert og politisk, selv om 
man også snakker litt om årsakene til fattig-
dommen. Bare se på hva vi importerer, se på 
prisen på råvarene vi kjøper fra fattige land, og 
se på handelspolitikken som føres. Det er disse 
sammenhengene som må fram i lyset, slik at 
vi kan gjøre noe med de bakenforliggende år-
sakene. Det er mulig organisasjonene er redde 
for at dette blir for politisk, men årsakene til 

fattigdom er politiske, veldedighet løser ikke 
problemene, mener han. 

Martin Nkosi Ndlela vil oppfordre orga-
nisasjonene til å unngå tekster og bilder som 
framstiller Afrika som et homogent område, 
men vise til mangfoldighet og diversitet på 
kontinentet. 

– Geografi sk sett er 
Afrika kjempestort, og det 
er derfor naturlig at det 
skjer mye. Utbredelse av 
fattigdom, sykdom og krig 
i enkelt deler speiler ikke 
nødvendigvis situasjonen 
for hele kontinentet, sier 
Ndlela. 

Han mener at også re-
klame for veldedighet må underlegges et etisk 
regelverk, eksempelvis en vær-varsom-plaktat. 

– Barn i krise blir ofte brukt for å oppnå kom-
mersiell gevinst, og jeg synes bruken av barne-
bilder, særlig krenkende bilder av barn uten klær 
eller døende barn, i brukt for å samle inn penger 
er en form av utnyttelse, og kommersialisering av 
lidelse. Dette er muligens i strid med FN barne-
beskyttelsespolitikk, mener Ndlela.

– Ikke relevant
Synne Rønning mener kritikken er mer relevant 
for andre organisasjoner enn SOS-barnebyer.

– Vi er jo politisk og religiøst nøytrale, og 
jobber aktivt for å inkludere landsbyboerne 
lokalt for å løse problemene. Vi deler ikke ut 
mat, vi deler ut såkorn, og slik vil vi unngå å 
skape et avhengighetsforhold. Dessuten gir vi 
lån, veiledning og rådgivning, så dette bryter 
med den mer tradisjonelle giverkulturen som 
vi har sett tidligere. Vårt mål er også at barna i 
SOS-barnebyene gjennom langsiktig omsorg 
og utdanning vokser opp og blir selvstendige 
voksne og ressurser for sine land, sier hun.  

Rolf A. Vestvik takker for innspillene, og 
svarer at Flyktninghjelpen forsøker å trekke inn 
strukturelle forklaringer for eksempel i analysen 
av Kongo. 

– Her poengtere vi at råvaresituasjonen der 
er en viktig årsak til at mennesker drives på fl ukt. 
Samtidig har vi som nødhjelpsorganisasjon 
vår primærkompetanse på å hjelpe fl yktninger, 
mens andre organisasjoner har kompetanse på 
økonomiske strukturer og handelspolitikk. Det 
er viktig at organisasjonene ikke sprer seg for 
mye, man må ha et klart fokus, sier han. 

– Vil noen av innspillene dere har fått her, bli 
tatt til følge i artistgallaen på lørdag? 

– Ja, vi har for eksempel en reportasje fra 
Georgia som starter med et nyhetsinnslag som 
forklarer hva som skjedde der og hvorfor. Innsla-
gene vi skal vise fra felt er faktisk lengre enn det en 
reportasje på Dagsrevyen er, avslutter Vestvik. 

Rammes ikke av krisa

– Nei, vi har ikke merket noen nedgang. Pilen går oppover, og det har den gjort de siste ti 
årene. Vi har også vokst gjennom økonomiske nedgangstider tidligere, sier Synne Rønning 
i SOS-barnebyer. 

– Vi har ikke merket noen nedgang i givergleden på grunn av fi nanskrisa, men ligger 
omtrent på samme nivå som i fj or, forteller Rolf A. Vestvik i Flyktningehjelpen. 

Verken Norad eller Statistisk sentralbyrå har oversikt over hvor mye penger de humanitære 
organisasjonene hvert år samler inn fra privatpersoner. Men SSB har via skatteoppgjøret reg-
net ut at i 2006 var det 416.000 nordmenn som førte opp gaver til humanitære organisasjoner 
i selvangivelsen, og i snitt ga de ca 3200 kr hver. Dette gir en total på 1,3 milliarder kroner, 
men da er altså ikke mindre beløp, som ikke er ført opp på selvangivelsen tatt med. 

Privatpersoners pengegaver til veldedige 
organisasjoner øker til tross for fi nanskrisa. 

– Årsakene til fat-
tigdom er politiske. 
Veldedighet løser 
ikke problemene.
Sam Chimaobi, 
 African Youth

OPPFORDRING: Martin 
Nkosi Ndlela vil oppfor-
dre organisasjonene 
til å unngå tekster og 
bilder som framstiller 
Afrika som et homogent 
område, men vise til 
mangfoldighet og diver-
sitet på kontinentet.
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