
26. oktober hos Norad: 
Lansering av Unicefs rapport 2016. ”State of the World Children report 2016.” 
 
- Hvorfor står det ingenting om barn i konfliktområder eller på flukt? Ble det 
spurt om fra alle kanter.  - Vi har publisert en egen rapport på det i høst, svarte 
Unicef. – Men hører ikke det til i en ”State of the World Children”-rapport? Unicef 
ble svar skyldig. 
 
Jon Lomøy, generaldirektør i Norad, ønsket velkommen før Merete Agerbak-Jensen, 
kommunikasjonsdirektør i Unicef presenterte rapporten. Hun tok frem 
bærekraftsmålene og likhet for loven. Det er fremdeles millioner av barn som ikke får 
skikkelig utdannelse pga kjønn, rase, fattigdom osv. Hun mente at rapporten oppfordret 
oss sterkt til å handle ellers ville enda flere millioner havne utenfor.  
Kumanan Rasanathan, senior helse-spesialist i Unicef NY, ga oss tallenes klare tale. Hvis 
ingenting gjøres innen 2030 vil 167 millioner leve i ytterste fattigdom, 69 milloner 
under fem år vil dø, 60 millioner barn vil ikke ha tilgang til skole. Det er noen gode 
nyheter: Fra 1990 er barnedødeligheten under fem år halvert, men man har bare nådd 
de som er mest tilgjengelige. Samtidig er 30 millioner barn blitt fordrevet. Man må jobbe 
for likhet når det gjelder barn rett til utdannelse, overlevelse, helse og ernæring. God 
helse betyr utdannelse. Hvis man har fokus på å utdanne jenter og styrke kvinnenes 
posisjon i samfunnet; vil det bli født færre barn, man vil gifte seg senere, og når man 
først er gravid tåler man det bedre. Det vil skape bedre helse for alle, og få ned 
barnedødeligheten. Barn som er født av utdannete mødre vil også gå på skole.  Norge 
har vært en viktig pådriver i land hvor kvinner vanskelig kan utdannes.  
 
Prof. Terje Andreas Eikemo fra NTNUs senter for global helse-forskning fortalte om 
prosjektet CHAIN. Det er et nytt forskningssenter for granskning av helseulikheter 
globalt. Det vil bestå av verdens ledende forskere. De har søkt 300 millioner kr over 10 
år gjennom Forskningsrådet og skal forske på helseulikheter i forbindelse med FNs 
bærekraftsmål.  Veldig spennende, men også usikkert, da ingenting er i boks ennå, selv 
finansiering.  
 
Tove Wang fra Redd barna er svært aktive på barns  vegne verden over. De holder på 
med en ”Every last child” – kampanje og trakk fram Sierra Leones president som ga fri 
helsehjelp til mor og barn. Det må være politisk vilje i hvert enkelt land, ellers hjelper 
det lite.  Hun mente spesielt at rapporten burde hatt fokus på barn i konflikt eller på 
flukt. Her er det alltid stor helserisiko, de får ingen utdanning og er utsatt for daglige 
farer. Disse barna må nå prioriteres mente hun.  
 
Austen Davis, seniorrådgiver i Norad, var den som kom med den mest kontroversielle 
analysen. Han hevdet at man må ha en viss grad av ulikhet i fattige land for i det hele tatt 
å oppleve økonomisk vekst. Hjelp må gå hånd i hånd med hjemlandets ledelse, siden 
ulikheter er først og fremst et nasjonalt problem. Det siste har han nok rett i, men siden 
han opprinnelig er amerikansk kan det hende at han ikke helt var for den egalitære 
modellen vi forsøker å ha i Norge.  
 
Det avsluttet med en paneldebatt mellom de samme aktørene, og konklusjonen hos de 
fleste var at trykket nå hos Unicef må ligge hos barn i konflikt og på flukt! 
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