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viklingsorganisasjon med fokus på barn. Vi mener utvikling uten
underprivilegerte samfunnsgrupper ikke er utvikling i det hele tatt.

ttoet: ”For utvikling uten utbytting” arbeider vi på nasjonalt nivå med
veiledning. På grasrotnivå skaffer vi støttetjenester for barn og unge i
lever under elendige forhold, og vi legger til rette for at unge

al klare seg selv og for at den fattige bybefolkningen gjennom lokale
l bli kjent med demokrati og menneskerettigheter.

* * *

risesenteret

t krisesenter for barn i akutt nød. Det begynte i 1991 som et nattely.
r de lyse og hyggelige rommene blitt et trygt og kjært miljø for barn fra
ig bakgrunn. Det kan være barnearbeidere, gatebarn, unge ofre for
t, fysisk og seksuelt misbrukte. Barn som har rømt fra familie eller fra
og barn som er reddet fra utrygge og vanskelige situasjoner; alle finner

på Nammane.

OS-telefon for barn

øgnåpen og gratis krisetelefon for barn som trenger hjelp. Som
rtner med Childline India Foundation gir APSA støtte og hjelp i direkte
rn som ringer 1098. Det kan dreie seg om alt fra redningsaksjoner og

ot overgrep til et sted å søke tilflukt, medisinsk og rettslig hjelp og
l samfunnet og familien.

Dette er APSA



Nava Jeevana Nilaya: Jentehjemmet

Jenter og unge kvinner som er ferdig med utdanningen og har begynt å arbeide, bor
under rimelige og trygge forhold på jentehjemmet Nava Jeevana Nilaya det første
året de er i arbeid. Her utvikler de ferdigheter for å klare å leve uavhengig, komme
over traumene fra fortida og bli den som bestemmer over egen framtid. De får
opplæring i å håndtere sin personlige økonomi, i konfliktløsninger, og de bidrar selv til
den daglige driften av jentehjemmet.

Drømmeskolen: Tilpasset utdanning

APSA driver flere oppsøkende utdanningsprogrammer, fra barnehager for slumbarn
for å forberede dem for skolegang, til å kjøre kurs og kampanjer for å få
barn/barnearbeidere som har sluttet i skolen tilbake til skolen. Videre gis det hjelp og
støtte til unge som står i fare for å slutte i skolen. Drømmeskolen forbereder elevene
for eksamen, samtidig som skolen sørger for andre muligheter for læring og
stimulans gjennom lek og idrett.

Kaushalya: Yrkesopplæring for ungdom

For at ungdom ikke skal ende opp som underbetalt, ufaglært arbeidskraft, sørger
APSA for utdannelse gjennom sine opplæringssentre. Elevene får profesjonell
opplæring i dataferdigheter, skreddersøm, elektronikk, trykk og produksjon av bøker
og annet skrivemateriell. I tillegg lærer de ledelse og bokføring, nødvendige
kvalifikasjoner for å kunne starte noe for seg selv.

Barnerettigheter

APSA arbeider for å hindre at barn fra fattige kår i byene blir barnearbeidere ved å
støtte tilgang til lån og kreditter for familiene. Barnearbeidere i byene reddes ut av
farlige levekår og får støtte gjennom utdanning og fagopplæring, slik at de med
selvtillit kan bli en del av det vanlige samfunnet. APSA arbeider for at barn i
samarbeid skal hjelpe hverandre i spørsmål om egne rettigheter, og for at de skal
hjelpe andre barn i krise. I tillegg lærer barn og unge å påvirke foreldre, lærere og
arbeidsgivere til å arbeide for barns rettigheter.

Å mestre livet

Ved å bruke gjennomtenkte og velprøvde modeller, får unge mellom 13 og 25 år fra
dårlige kår systematisk støtte til å utvikle personlig kompetanse og kunnskap så de
kan mestre utdanning, yrkesliv og livet generelt. De får kompetanse i effektiv
kommunikasjon, bygging av selvtillit, karrieremålsetting, effektive studie- og
arbeidsvaner, og lærer å ta avgjørelser og løse egne problemer og konflikter.

Seksualopplysning

Prosjektet ble startet som respons på den generelle mangelen på
seksualundervisning blant barn og unge som lever på gata eller i slummen. APSA
arbeider ut fra mottoet ”Lykkelig, sunn og ansvarlig”. Prosjektet har utviklet og prøvd
ut opplæringsmoduler som fokuserer ikke bare på HIV- og AIDS-forebygging, men
som har et helhetlig syn på seksuell sunnhet Opplegget kan brukes av alle som
arbeider med unge i risikosonen.



Ungdomskriminelles rettigheter

APSA har samarbeidet med regjeringen og frivillige organisasjoner for å sikre bedre
valgmuligheter for barn med behov for omsorg og beskyttelse. Gjennom å dele egne
gode erfaringer og framgangsmåter, kommer APSA med forslag til å forbedre ulike
lover og reformer som berører barn og ungdom. APSA gir støttetjenester også til det
offentlige barnevernet. (Child Welfare Committee)

Oppsøkende virksomhet i slumområder

APSA samarbeider med lokale organisasjoner i over 100 slummer i Bangalore og
Hyderabad. De tror på menneskers rett til informasjon og til økonomisk og politisk
bevisstgjøring. For å bidra til bedre levevilkår i slummene, bruker APSA
grasrotmobilisering, rettshjelp og nettverk med styresmaktene. Et hovedfokus for
APSAs innsats er å få regjeringen til å godkjenne retten til egen bolig for fattige
byfolk.

Selvhjelpsgrupper

Over 9000 kvinner i Bangalore og Hyderabad er involvert i prosjektet som skaffer
fattige byfolk andre lånekilder enn de tradisjonelle pengeutlånerne. At
selvhjelpsgruppene er en suksess, er veldokumentert. Ved å bevise at de fattige er
låneverdige, tilrettlegger APSA for lån fra vanlige banker til spare- og
mikrokredittgrupper i slumområdene. Slik forbedres livskvaliteten i slumsamfunnene,
og fattigdommen reduseres.

Prosjekt for hjemløse i byene

APSA arbeider blant gatebarn i 16 gatesamfunn i Bangalore med krisestøtte,
rådgivning i samarbeid med politiet, rekreasjonsaktiviteter, avrusingstilbud og
oppmuntring til å søke langsiktig rehabiliteringsmuligheter på Nammane og
Kaushalaya. Økt fattigdomsmigrasjon til byene har skapt et stort antall hjemløse
familier i byene. APSA arbeider med nærmere 1500 familier for sikre dem grunn-
leggende rettigheter som identitetspapirer, tilgang til helse og utdanning og
rasjoneringskort for kjøp av subsidiert mat.

Funksjonshemming og psykisk helse i lokalsamfunn

I slumområdene støtter APSA funksjonshemmede og mentalt syke på en rekke
måter. Ernærings- og helseprogrammer forebygger funksjonshemming.
Lokalsamfunnsbasert rehabilitering omfatter bevegelseshjelpemidler, fysioterapi,
ergoterapi, spesialundervisning og yrkesopplæring samt tilgang til behandling for
psykiske lidelser og bevisstgjøring av slumsamfunnene for å redusere stigmatisering
og diskriminering. I tillegg tilbyr APSA direkte støtte til familier med
funksjonshemmede barn.

Inchara: Kunst- og kulturskole

En tilværelse som først og fremst handler om overlevelse har ingen plass for
skjønnhet. APSA mener at alle mennesker har rett til skjønnhet og kunst. Gjennom
Inchara-prosjektet oppmuntrer APSA underprivilegerte barn og unge til å uttrykke seg
gjennom musikk, teater og kunst.



Mediesenter

På mediesenteret holder APSA kurs i fotografering og dokumentarfilming for unge
mennesker fra underprivilegerte grupper. De dokumenterer egne liv inkludert
barnearbeid og mangel på eiendomsrett og bidrar på denne måten til mer bevissthet
rundt disse spørsmålene.

Vikas: kontakt mellom mennesker

Tidlig skjønte APSA at for å løse saker for marginaliserte grupper, var det like
nødvendig å arbeide sammen med dem som med samfunnet for øvrig. Gjennom
Vikas-prosjektet prøver APSA å bryte barrierene mellom den fattige bybefolkningen
på den ene siden og studentene på byens eliteskoler og profesjonelle i
forretningslivet på den andre ved å oppmuntre til ulike former for meningsfylt
samarbeid.

Nettverksarbeid og rådgivning

APSA er med i mange nettverk som arbeider med barns rettigheter og saker
vedrørende fattig bybefolkning og spiller en ledende rolle i flere av dem. For å
forsterke statens ansvar overfor innbyggerne, og for å oppgradere bærekraftige
løsninger for saker som angår de fattige, arbeider APSA også sammen med
regjeringen, bygger kapasitet og engasjerer seg aktivt i disse nettverkene.
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Denne oversettelsen er gjort som en orientering til voksne som har barn som deltakere i FORUTs barneaksjon.

For mer informasjon vises det til FORUTs årsmelding for 2009 og informasjon på nettsidene forut.no.

Kontaktperson i FORUT er prosjektleder Ingvar Midthun / ingvar@forut.no


