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Hva gjør temaet sårbart?



HistorienHendelseneBarna



Hvilke fordeler gir en sårbar 
tematikk for fundraising?









NB: Sterke bilder!





Barna

Hendelsene

Historien









Hvilke utfordringer gir en sårbar 
tematikk i fundraising?



1.
Hvordan gjøre det ekte når 

historiene ikke kan være det?



1. Historiene må enten være anonymiserte eller fiktive. De er like fullt sanne.

2. Hvor mye av sannheten vi kan formidle, begrenses blant annet av hva mottakeren er i 
stand til å tro på. 

3. Ved å alltid fremstille offeret som jente og utøver som mann, og heller aldri snakke 
pent om barnevernet, så går det rett hjem hos hjerte-smerte-damene. 

4. Media florerer av sanne historier, men vi skal være forsiktig med å dømme uten dom.

5. Formidling av tematikken fører med seg en rekke personlige vitnesbyrd, og derav 
personopplysninger for åpen scene. Mennesker i sårbare situasjoner!

Uante muligheter – men også noen 
begrensninger



2.
Hvorfor snakke til menn når det 

kun er kvinner som lytter?



NAVN: Kari
KJØNN: Kvinne
STED: Flekkefjord
ALDER: 42
SIVILSTATUS: Gift og to barn
YRKE: Barneskolelærer 
MÅL: Alle barn skal være trygge og oppleve omsorg og kjærlighet
BEKYMRING: Personlig erfaring eller relasjon til noen som har 
opplevd vold eller overgrep i barndommen
MOTIVASJON: Familie, sosialt nettverk, omsorg for barn og unge, 
aktiv hverdag og holde seg oppdatert 
PERSONLIGHET: Emosjonell og spontan
MEDIER: Facebook og Instagram

Hjertet blør for 
barna som skades. 
Det kunne vært 
mine.



NAVN: Arne

KJØNN: Mann

STED:

ALDER:

SIVILSTATUS:

YRKE: MÅL: 

BEKYMRING:

MOTIVASJON:

PERSONLIGHET:

MEDIER:

Jeg føler en moralsk 
forpliktelse til å bidra med 
penger. Det er fornuftig.



Makt
Profitt
Selvstendighet

Jeg skal beskytte 
barnet mitt.

Jeg skal ta den jævla 
dritten.

Kilde: Ann Moir &David Jessel ”Brainsex: The real difference Between Men and Women”.

Nære relasjoner
Trygghet





3.
Hvordan finne den riktige balansen 

mellom fag og fundraising?



Tall fra rettsmedisinsk institutt indikerer 
at 10–15 barn årlig  utsettes for 
traumer mot hode og nakke. Skadene 
kan gi varige mén og i enkelte tilfeller 
diagnosen shaken baby syndrom.

Hvert år filleristes  mange barn så hardt 
at de får alvorlige skader i hodet og 
nakken. Noen dør av skadene.

Stina ble bare 3 uker gammel. Pappa 
ristet henne så hardt at hun døde.

Fag FundraisingKommunikasjon
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Hvor går grensen?









Hvorfor?







Modig, kompromissløs og 
alltid på barnas side.


