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Fattigdom og mangel på kunnskap fører til  
mange problemer. Vold og misbruk av rusmidler er vanlig. 
Utviklingen går ikke slik de unge selv ønsker, men det er  
vanskelig for dem å ta opp dette i hverdagen. De voksne 
lytter jo ikke, mener mange. Da er det ikke lett å få  
gjennomslag for egne meninger.

Aller verst er det for jentene når de har 
mensen. Da kan de bli tvunget til å bo i et 
lite, mørkt skur i flere dager, gjerne sammen 
med dyrene. Dette kalles chhaupadi og er 
en gammel, skadelig skikk. Dette er forbudt 
ved lov, men fortsatt tvinges jenter i deler av 
Nepal ut av huset når de har mensen.

Ungdom i Karnali, en av Nepals fattigste regioner, 
opplever vold, skadelige skikker og kjønnsdiskriminering. 
Allerede fra 13-årsalderen står utfordringene i kø.  
Mange gifter seg tidlig – enten frivillig eller under press 
– og får barn. Temaer som seksualitet, kjønn og kjønns-
identitet er tabu, både hjemme og på skolen.



Det er mangel på  
meningsfull deltakelse 
fra ungdom i landsbyen. 
Ingen klarer å stoppe 
chhaupadi og tidlig  
ekteskap. For de kaste
løse er det enda verre.
Anita, 14 år

Her jeg bor gifter  
ungdom seg tidlig.  
De dropper ut av  
skolen og får aldri  
en mulighet til  
å fullføre  
utdanningen.
Drishti, 14 år

Det er svært få ung
dommer i min landsby 

som har kommet til  
9. klasse. På grunn av  

fattigdom må mange 
unge mennesker som 
meg selv droppe ut av 

skolen for å finne arbeid.
Prakash, 15 år

Det er få ungdoms
grupper og jentene  

slipper ikke til. Døtre 
blir dårlig behandlet 

sammenlignet med 
sønner. Mange blir ofre 

for tidlig ekteskap.
Ramita, 15 år

VI VIL SKAPE ENDRING
I LIVENE VÅRE!

I landsbyen bor det  
15 kasteløsefamilier, 
de unge dropper tidlig 
ut av skolen. Her står 
det også ti chhaupadi 
hytter, som betyr at  
jentene blir isolert  
under mensperioden.
Govinda, 14 år



Ungdom vil lære å lede ungdomsklubber og organisere møter.  
De får trent sine egenskaper med mediearbeid og innen effektiv 
kommunikasjon, kreativ tenkning, initiativ, påvirkning og beslutning.

Skoler og samfunnet skal styrke seksualundervisningen, 
bekjempe tabuer og bevisstgjøre om skadelige skikker 
og diskriminering. Unge skal lede egne aktiviteter som 
gateteater og holdningskampanjer.

Ungdom vil organisere ungdomsparlamenter og utfordre  
myndighetene. De vil legge fram sine syn om hvilke rettigheter 
de har og foreslå hvordan relevante lover bør håndheves.

Sammen med ungdom ved norske skoler vil vi redusere vold og diskriminering mot ungdom i Karnali-regionen.  
Vi vil styrke deres engasjement for å bekjempe skadelige tradisjoner og diskriminerende normer.

 Trene unge ledere

 Bevisstgjøre 16.000 unge

 Påvirke voksne og myndigheter

Vi skal jobbe med ungdom der de bor. Deres viktige budskap vil bli tatt opp med voksne, lærere  
og myndigheter. De fleste aktivitetene i prosjektet vil bli ledet av ungdom selv. Prosjektet varer i 
tre år og vil involvere rundt 16.000 ungdommer i alderen 13-19 år i distriktene Kalikot og Dailekh. 
Aktivitetene organiseres av Redd Barnas lokale partnerorganisasjoner Kirdarc og Everest Club.

Støtte fra OD 2020 vil bidra til tre ting:


