Flåthen advarer

■■ LO-leder Roar Flåthen (bil-

• reportasjeleder Bjørgulv K. Bjåen
• samfunn@vl.no
• tips til avdelingen: 22 310 395
• flere nyheter på vl.no/samfunn

det) advarer Arbeiderpartiet mot
å fjerne fagforeningenes rett til å
avtale avvik fra arbeidsmiljøloven.■
– Arbeiderpartiet og de rødgrønne
vant valget på å forsvare arbeidstakernes rettigheter. Landsmøtet må
slå tilbake angrepene som nå kommer fra de borgerlige, sier LO-lederen. Å ta bort denne retten medfører
at innflytelsen i realiteten overføres
til arbeidsgiver, mener Flåthen.©NTB

samfunn

To milliarder til barn, helse

Lise Marit Kalstad
lise.marit.kalstad@vl.no

Vi gir haugevis til
kristne organisasjoner som hjelper
mennesker i nød,
men dropper
miljøvernet.
– Tro, håp og frelse vinner giverne. Bevaring av skaperverket
kommer langt nede på prioriteringslista, kommenterer Jan
Olav Ryfetten, daglig leder i
Stiftelsen Soria Moria.
Det er Ryfetten og kollegene som har samlet inn tallene
og laget «ti på topp»-listen.
SOS Barnebyer, Plan Norge
og Redd Barna er de tre organisasjonene som troner på innsamlingstoppen. Til sammen
samlet de inn 974.573 millioside

Ti på topp i 2009
1. SOS Barnebyer:
2. Plan Norge
3. Redd Barna
4. Kreftforeningen
5. Frelsesarmeen
6. NLM
7. Leger uten grenser
8. Kirkens Nødhjelp
9. NMS
10. Norges Røde Kors

Mill. NOK

409.986
318.338
246.249
235.557
203.163
143.000
129.926
127.973
110.444
105.403

Andre, utvalgte plasseringer:
Norges Blindeforbund (11. plass),
WWF (30. plass) og Regnskogfondet (35. plass).  Stiftelsen Soria Moria

ner kroner i 2009. Deretter følger Kreftforeningen. Nummer
fem på listen er Frelsesarmeen.
På topp ti finner vi også Norsk
Luthersk Misjonssamband,
Kirkens Nødhjelp og Det
Norske Misjonsselskap.
Dessuten er Sjømannskirken,
Normisjon, Strømmestiftelsen,
Den Norske Misjonsallianse og
Den norske kirke alle med på
«topp 20».
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Stiftelsen Soria Moria har laget listen ved å samle inn tall
fra Innsamlingskontrollen (IK),
i tillegg til egenrapportering fra
de organisasjonene som ikke er
medlemmer av IK. Tallene viser innsamlede midler, og ikke
statlige tilskudd. Arv regnes som
innsamlede midler.
Vi må helt ned til 30.-plass på
listen for å finne en organisasjon som jobber med miljø eller klima: WWF. I 2009 samlet
de inn 19,5 millioner kroner. På
35.-plass ligger Regnskogfondet, med 8,6 millioner kroner.
Jan Olav Ryfetten stiller seg undrende til det store gapet mellom kristne organisasjoner og
miljø- og naturvernorganisa
sjoner på oversikten.

organisasjoner, men mangler
aktører som Rotary, Bellona,
Frimurerlosjen, og diverse
kultur- og helseinstitusjoner.

– Gir blaffen – Folk gir gjerne
penger til nestekjærlighet. Samtidig ser det ut som vi gir blaffen
i de organisasjonene som skal
ta vare på skaperverket vårt, sier han.
Soria Moria har fått tall fra 81

– Å gi til en humanitær krise
er ukontroversielt og entydig
positivt. Du gir til noe som skjer
langt unna, utover det stilles
det ingen krav til deg. Vår jobb
betyr derimot at vi må tråkke
folk på tærne her hjemme, vi må

– Ukontroversielt. Generalsekretær Rasmus Hansson i WWF
Norge tror de kristne, humanitære organisasjonene er enklere å gi til enn natur – og miljøvernsorganisasjoner.

«Det ser ut som vi
gir blaffen i de organisasjonene som skal
ta vare på skaperverket vårt»
Jan Olav Ryfetten,
Regnskogfondet

stille krav til at folk skal endre
vaner, sier Hansson.
Han tror også mange
forbinder miljøorganisasjoner
med politikk og venstresida.
Men til syvende og sist handler
det om penger og ressurser i de
enkelte organisasjonene.
– Vi prøver hele tiden å utvikle oss slik at folk skal gi mer til
arbeidet vi driver. Men det tar
tid å bygge opp et solid apparat
som kan ta seg av innsamling,
påpeker Hansson.

Stein for stein. Norges Blindeforbund når ikke opp på topp ti,
men ligger rett under, på en 11.
plass. Det viser at det ikke bare
er størrelsen på organisasjonen
som teller, mener Ryfetten.
– Det er mange store organisasjoner på listen, men også
noen overraskelser. Det vi kan
lære av det, er at det lønner seg
å bygge seg opp en base av trofaste givere. Ved å legge stein
for stein, oppnår man også gode
resultater, sier han.
Presentasjon: Jon Fongaard

