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Kjære medlemmer 

Denne sommeren har OMEP fått en viktig, 

sterk og fornyet betydning for meg.  

Først i Hong Kong 5-9 juli under OMEP’s 63 

verdensmøte og verdenskonferansen 

Meeting the Learning and Developmental 

Needs of Young Citizens og deretter terroren 

som rammet oss alle i Norge 22 juli og ikke 

minst det håpet og den solidaritet som ble 

utvist og som fremdeles vokser i kjølevannet 

av tragedien.  

La meg ta det siste først. Det som skjedde 

med Norge den 22. juli 2011 var et politisk 

terrorangrep på en lovlig valgt regjering og 

den rammet tilfeldige forbipasserende. Den 

var også et ubegripelig og sjokkerende 

angrep, villet ondskap rettet mot unge 

mennesker som var samlet for å lære mer 

om politikk for å ytre seg, for å mene og ville 

noe. At norske politiske partier har 

ungdomspartier, noe ikke alle lands politiske 

partier har, kan sees i sammenheng med at 

Norge er et land med stolte og lange 

tradisjoner for barns rettigheter.  

Som OMEP medlemmer er vi en del av 

denne kulturelle arven. La oss minne 

hverandre om at Norge ved Åsa Gruda 

Skard, sammen med Alva Myrdal fra Sverige, 

Jens Sigsgaard fra Danmark, Lady Allen of 

Hurtwood fra Storbritannia og Suzanne 

Herbini Ere-Lebert fra Frankrike kom 

sammen i Praha i august 1948 for å starte 

byggingen av en organisasjon som skulle 

styrke barns stilling i verden.  

Vi som ikke opplevde 2. verdenskrig kan 

bare forestille oss hvordan tusener av barn 

var rammet av krigens ødeleggende krefter. 

Noen av oss har opplevd terror andre steder 

i verden eller kanskje andre traumatiserende 

hendelser, tap av mennesker en er glad i. Nå 

ble sårene, som kanskje var sluttet å blø, 

åpnet igjen.  Den 22. juli har rokket og 

beveget oss alle. Kondolansemeldinger 

strømmer inn fra andre OMEP 

organisasjoner til alle OMEP medlemmer og 

hele Norge. 

Nå kan vi kanskje også bedre forestille oss 

hvordan håpet ble styrket da OMEPs 

pionerer startet arbeidet i en frivillig og ikke 

profittbasert organisasjon. OMEP skulle 

arbeide for å styrke verdens barns interesser 

og livskraft, uavhengig av rase, kjønn, 

nasjonalitet og sosiale bakgrunn. Siden har 

organisasjonen arbeidet for barns 

rettigheter, fredsundervisning, barns rett til 

utdanning, til lek og livstyrkende aktiviteter.  

Likevel har mange barn opplevd terror, krig, 

nød, sykdom, sult og fravær av muligheter til 

livskraft og lek siden da. Men OMEP har 

tross dette faktum oppnådd mye. OMEP 

arbeider lokalt over hele verden til beste for 

barn. OMEP fremmer også ny 

forskingsbasert kunnskap om barn og vilkår 

for utdanning, lek og læring. OMEP var aktivt 

engasjert, både direkte og gjennom 

samarbeid med UNICEF, UNESCO og andre 

frivillige organisasjoner, for å få gjennomslag 

for Barnekonvensjonen. OMEP har spesielt 

vært opptatt av å fremme artiklene 28-31, 

som relaterer til retten til utdanning, lek, og 

respekt for individuelle, sosiale, religiøse og 

kulturelle forskjeller. Dette er verdier som 

terroren den 22. juli var rettet mot.  

Det er også dette som har bestyrket min tro 

på OMEPs berettigelse i Norge i dag. Vi må 

aldri ta barns rettigheter og muligheter for å 

oppleve livskraft for gitt, heller ikke i vårt 

land med så (relevativt sett) gode vilkår for 

nettopp dette.   
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Min oppfordring til går til alle medlemmer: 

engasjer dere i OMEPs arbeid. Vi har en 

rekke muligheter for å styrke arbeidet for 

blant annet internasjonal solidaritet gjennom 

samarbeid med andre nasjonale OMEP 

organisasjoner. For eksempel er vi direkte 

invitert til å samarbeide og støtte OMEP 

Elfenbenskysten. Vi samlet inn ca 3000 

kroner på årsmøtekonferansen i Bergen i 

februar. Takk til alle som bidro til 

bruktmarkedet for leketøy, enten med å ta 

med pent brukte leker eller ved å kjøpe dem.   

Pengene er nå overlevert og skal nå gå til å 

kjøpe inn lekemateriell og legge til rette for 

lek gjennom OMEPs Toy Libraryproject. Det 

arbeidet blir ledet av Madeleine Baillargeon, 

Vice president for North America & the 

Carrabien. Toy Library er et sted der 

lekemateriell og trygge omgivelser bli gjort 

tilgjengelig for barn under veiledning av en 

person som er utdannet til å gjøre dette. 

lekemateriellet består av konstruksjonsleker, 

materiell for symbollek og spill og regelleker.  

OMEP driver Toy library i Latin Amerika og 

Afrika, i områder der barnehager og skoler 

ikke er prioritert fra myndighetenes side. 

Elfenbenskysten har lenge ønsket å få ta del 

i dette og ønsker samarbeid med norske 

aktører. I Afrika ble det først startet i 

Kinshasa, Democratic Republic of Congo. 

Det arbeides nå for å styrke et nettverk av 

slike Toy Libraries i Afrika. Vil du være med? 

På vegne av OMEP Norge deltok jeg på 

Verdensmøtet i Hong Kong 6 og 7 juli i år 

(OMEP medlem Ida Lyså deltok som 

observatør). Vi fikk informasjon om 

prosjektene som drives. På Haiti støtter man 

opp i arbeidet med oppbygging av 

barnehager og skoler. Det samme skjer i 

Japan. Dette er, som vi vet, land som er 

rammet av naturkatastrofer. Det 

internasjonale prosjektet Education for 

Sustainable development vokser stadig. Jeg 

deltok i en workshop der vi diskuterte hva vi 

kunne gjøre i 3. steg av prosjektet. 

Resultater fra 1. steg kommer i en 

vitenskapelig artikkel i International Journal 

of Early Childhood i høst. Resultater fra steg 

2., der konkret arbeid i barnehagen med 

bærekraftig utvikling skulle framheves, ble 

presentert på konferansen. Arbeid fra Korea, 

Japan og Russland fikk priser. Det var 

imponerende arbeid! På konferansen om 

Pedagogikk for bærekraftig utvikling som 

skal gå av stabelen i Bergen 31 oktober og 1 

november i år, vil Ingrid Engdahl gi oss et 

innblikk i disse prosjektene. Her vil dere 

møte i internasjonalt kjente og flinke 

foredragsholdere som helt sikkert vil gi nye 

innsikter og være til inspirasjon. Jeg 

vedlegger en flyer som jeg håper dere vil 

spre.  

Fra verdenskonferansen i Hong Kong vil jeg 

trekke fram et av nøkkel foredragene: Early 

Childhood Care and Education and the 

Equity Agenda av Dr. Clifford Meyer fra 

UNICEF.  Han viste hvordan økonomisk vekst 

i Asia ikke har skapt likere vilkår for barn, 

tvert i mot har forskjeller økt. Hans budskap 

var at sosial rettferd bare kan oppnås om 

man tar konsekvensene av denne 

kunnskapen og ikke går inn for 

gjennomsnittelige og allmenne løsninger. 

Heller må man handle overfor de som lever 

under de mest utfordrende vilkår.  

Neste års verdensmøte og verdenskongress 

vil bli holdt i Campo Grande, Pantanal Brasil; 

Children’s right to live, play, explore and 

learn about the world around them.  Se 

videoen og la barnas appell tale til dere. Jeg 

håper å treffe mange av dere der i juli 2012.  

 

Bergen 1. august 2011 

Elin Eriksen Ødegaard, leder i Norsk OMEP 

http://omepnorway.wordpress.com/2011/02/21/vellykket-kveldskonferanse-og-arsm%c3%b8te/
http://omepnorway.wordpress.com/2011/02/21/vellykket-kveldskonferanse-og-arsm%c3%b8te/
http://www.hib.no/aktuelt/konferanse/2011/omep2011/
http://www.hib.no/aktuelt/konferanse/2011/omep2011/
http://www.youtube.com/watch?v=I7L5m5IEAZg&feature=player_embedded#at=54
http://www.youtube.com/watch?v=I7L5m5IEAZg&feature=player_embedded#at=54

