
Seminar: Telle jenter? 

11. oktober – Jentedagen – kl. 10.00 – 12.00 – Ingensteds i Oslo.  

Jeg fulgte seminaret streamet på Facebook.  

 

Seminaret handlet om forskning på hvordan man skal bekjempe barneekteskap.  

Plan Norge, Care Norge, Kirkens nødhjelp, Strømmestiftelsen og Redd barna står sammen om å satse 

på forskning på dette emnet for å komme det til livs. – og dette er jo også selvfølgelig innholdet i TV-

aksjonen som Plan har i 2021.  

Generalsekretæren i Plan Norge, Kari Helene Partapuoli innledet, så fulgte to opplevelser på film fra 

henholdsvis Guatemala og Mali. Hvor jentene fortalte med egne ord hva de hadde opplevd.  

Så fulgte en videohilsen fra avtroppende Utviklingsminister Dag Inge Ulstein, etterfulgt av diverse 

forskningsrapporter og resultater derifra.  

Jeg fikk med meg noen stikkord: Foreldre har ikke råd til skolepenger, derfor har de bare unge jenter 

å «selge». Tre ganger så mange jenter som ikke får skolegang blir giftet bort tidlig. De får farlige 

svangerskap – og alt dette ble tidoblet under Korona da skolene de kanskje hadde tilgang til atpåtil 

var stengt. (Min replikk til dette: Utdanningsfondet vårt er det viktigste vi gjør, det hindrer også 

barneekteskap!) 

Paneldiskusjon: Hilde Røren, seniorrådgiver i menneskerettigheter, Norad – Katja Isaksen, 

seniorrådgiver, SRHR (Sexual and Reproductive Health and Rights) og Barns beskyttelse i Plan – 

Georges Nalenga, SRHR spesialist, Care Norge – Espen Villanger, direktør i Development Learning Lab 

– Anne Kielland, rådgiver i Fafo gransknings fond – Ordstyrer: Nora Ingdal, direktør for internasjonale 

program i Redd Barna.  

Jeg vil uansett ikke kalle dette en diskusjon. Alle var enige om at denne praksisen er helt horribel og 

noe man må prøve å få bukt med. De forskjellige organisasjonene hadde litt forskjellig innfallsvinkel 

men målet var det samme for alle dvs at dette må man rett og slett slutte med!!! En interessant ting 

jeg bet meg merke i var at forskning på betydningen av sexundervisning for unge hadde veldig liten 

effekt, for selv om de unge selv er klar over farene ved tidlig graviditet osv så er det jo aldri de som 

bestemmer! Og hvor skal de få tak i prevensjon, og vil ektemann godta prevansjon? 

Paul Fife, direktør for menneskerettslig utvikling i Norad, hadde sluttreplikken.  Det viktigste de 

jobbet med på bakken var å skape nettverk med politikere og domstoler i land hvor denne praksisen 

er eksisterende, slik at de på alle plan kan lære seg de enkleste menneskerettigheter. Men de kan 

ikke gå inn bare å beordre eller belære. Det må først skapes nettverk for dialog! 

 

Nyttig seminar i forkant av TV-aksjonen! 
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https://srhr.org/

