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INTERNASJONALT SOLIDARITETSARBEID 

FO Finnmark 

Prosjekt: Nordlænninga før Kibera  

K.nr 4570 17 37486 

 

 

Prosjektet går ut på å bidra til at ungene på Faith Star Junior 

School i Kibera får bedre forhold på skolen. Det er ikke ønskelig 

å overta driften eller finansieringen av skolen. Det er ønskelig å 

bidra til et bedre læringsmiljø – i første omgang gjennom å 

bidra til to fullverdige måltider pr barn pr skoledag. 

 

OM PROSJEKTET 

En varm dag i februar 2015 var 6 -7 nordlænninga på «sightseeing» i Kibera - 

slummen i Nairobi, Kenya.  

De kom i kontakt med noen unger på en skole. Ungene tok godt i mot dem og 

visste fram skolen sin. Forholdene på skolen var dårlige og det oppsto et ønske 

om å gjøre noe. 

 



2                                Sak til representantskapet FO Finnmark 1.10.15.  
                                  Lisbeth Albrigtsen – representant fra Alta 
 

Nina Albrigtsen opprettet en facebookgruppe (lukket) og opprettet en konto 

(Nordlænninga før Kibera). Magne Albrigtsen som er bosatt i Nairobi disponerer 
kontoen og Charles Mutua (”innfødt”) administrer innkjøp. Alle midler går 

uavkortet til mat til ungene.  

13. mai 2015 var det ca 20 medlemmer i gruppa og det var midler nok til de 
første innkjøp. Det ble avholdt et møte med skolens representanter og gjort 

innkjøp av mais, bønner, ris og olje for 3 mnd (67.000 Ksh = 5.144 Nkr). 
Florence (en av lærerne) fikk 15.000 Ksh (1.715 Nkr) for innkjøp av grønnsaker 
(spinatliknende blader), såpe, matskåler, stålull og ved/grillkull. Varene er lagrer 

tørt og trygt på eiendommen som Charles leier til sin kommunikasjonsbedrift (3 
min fra Kibera) og kjørt ut en gang i uka. 

Det foreligger kvitteringer for 98 % av alle innkjøp. 

30.8.2015 består gruppa av 56 medlemmer (medlemmer av gruppa har 

rekruttert og invitert nye medlemmer). De fleste bidrar med ca kr 200 pr mnd. 
Det er dermed midler nok til å dekke to nokså enkle måltider pr dag. 

Det er gjort innkjøp for kommende semester og Florence disponerer noen flere 

midler til innkjøp av frukt og grønnsaker. Vi diskuterte innkjøp av melk, men det 
viser seg at ungene ikke har egne kopper og dersom de hadde det så har de 
ingen plasser å vaske dem. Det er derfor mer hensiktsmessig med frukt og 

grønnsaker. 

Vi har snakket om at gruppa nå er så stor at det bør lages et 
styre/arbeidsgruppe som tar nødvendigediskusjoner/avgjørelser og informerer 

gruppa via Facebook. 

Nina Albrigtsen reiser (på egen regning) til Nairobi 12. okt og vil ha kontakt med 
lærere, unger, skolens representanter, Leger uten grenser osv.  

 

Skolen har store behov i tillegg til mat (f.eks stoler, pulter, skolebøker, noe de 

minste kan sove på, sanitære forhold, skolesekker.......) 
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OM KIBERA 

Kibera i Nairobi er et av de største slumområder i Afrika med et innbyggertal på 
omkring 1 million. Kibera er 2,5 kvadratkilometer og ligger ca 5 km sør for 
sentrum av Nairobi.  

          

Her er for lite vann. Kloakken renner i åpne grøfter. Sot fra åpne ildsteder, støv 

og annet avfall bidrar til sykdom (kun 20% har elektrisitet). Det er dårlige lokale 
styringssystemer, et høyt antal HIV-smittede og AIDS-rammede, materiel 

fattigdom, kriminalitet og alkoholisme. Videre er det  få muligheder for sosial, 
økonomisk og politisk bevegelighet. Generelt og kulturelt er det et samfunn 
preget av stor fattigdom. En av de største opprettholdende faktorene til dette er 

et høyt nivå av analfabetisme. 

I Kibera er der ingen sammenheng mellom antall barn og antall offentlige skoler. 
Med kun 4 offentlige skoler i hele området er mange barn avhengige av å få 

undervisning på en av de mange uoffisielle skolene. Disse uoffisielle skoler har 
mange problemer. Blandt annet er de ikke en del av den kenyanske regjering sitt 

”Free Primary Education Program”. Det betyr at  foreldrene selv  må betale både 
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for undervisning og for mat – et beløp få foreldre har mulighet til å betale. 

Resultatet er et enormt frafall allerede i de små klassene. 

 

 

OM SKOLEN – FAITH STAR JUNIOR SCHOOL 

16 personer startet denne skolen for 7 år siden. Nå er de 25 personer som lever 

og ånder for å drive denne skolen. Disse menneskene har små bedrifter inne i 

Kibera der de selger smykker, maiskolber m.m.  

Skoleåret er delt i 3 med 3 mnd. skole og en mnd. fri. De har lite egne 

skolebøker, men låner fra andre skoler. Det finnes ikke vann, vask, toaletter etc. 

I flokken på 150 barn (2 til 10 år) er 15 % HIV-positiv, 10 prosent er foreldreløse 

og ca. 20 barn har bare en forelder. De som har AIDS får medisiner fra Leger 

uten grenser. Alle ungene får en legesjekk i året. 

Skolens matbudsjett er på 250.000 kenyanske shilling. Det utgjør under 40 øre 

pr barn pr måltid. Det vil si elendig mat og ingen grønnsaker, frukt, kjøtt eller 

fisk). Det er anslått at matbudsjettet burde være på minst 1.mill kenyanske 

shilling (80.000 Nkr). 
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FO Finnmark 

FO Finnmark har på sitt representantskap av 1. oktober, vedtatt å gi 20000 til 

dette prosjektet. Pengene skal gå til bedring/utbedring av forholdene for ungene 

på Faith Star Junior School.  Pengene skal ikke gå til de ordinære driftsutgiftene 

til mat fordi det bør være forpliktelser som går over år.  

Hvilke tiltak som bør prioriteres drøftes med skolens representanter, lærere, 

foreldre og unger. 

 

Ønsker du å vite mer? 

TA kontakt med Heidi Pedersen (leder FO Finnmark) eller Lisbeth Albrigtsen 

(representant) på facebook, så legger vi dere til gruppen. Her kan dere følge 

prosjektet, og for de som ønsker det, kan dere også være med å støtte 

prosjektet privat.  
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