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TILSKUDD TIL TV-AKSJONEN 2014
«Vann forandrer alt»
Kirkens Nødhjelp er tildelt NRKs årlige innsamlingsaksjon i 2014.
TV-aksjonen kan sikre mer enn en million mennesker bærekraftig tilgang til rent vann.
Vann er en grunnleggende forutsetning for alt liv og all utvikling. Tilgang til rent vann betyr at
mennesker overlever og får bedre helse. Tilgang til vann sikrer avlinger og buskap og dermed mat
til befolkningen. Tilgang til vann i tørkeperioder gjør at mennesker ikke behøver å flykte. Når
mennesker får tilgang til vann blir det mindre konflikt om denne livsviktige ressursen.
Kvinner og barn trenger ikke å gå flere timer hver dag for å hente vann. Det gjør at de kan gå på
skole og arbeide, noe som igjen utvikler hele samfunn. Når turen etter vann blir kort er de også
mindre utsatte for vold og seksuelle overgrep.
Kirkens Nødhjelp har i mer enn 30 år utviklet lokale løsninger gjennom bygging av brønner,
vannpumper, renseanlegg og sanitæranlegg.
Midlene fra TV-aksjonen skal gå til vannprosjekter i åtte land: Sudan, Sør-Sudan, Etiopia,
Somalia, Tanzania, Afghanistan, Pakistan og Haiti.
Frivillig innsats
TV-aksjonen som gjennomføres hver høst er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede
midler per hode og antall deltakere. Hvert år jobber 7000 frivillige over hele landet med
organiseringen av innsamlingen i sin kommune. Målet er at 100 000 bøssebærere skal besøke
2 millioner husstander i løpet av to timer søndag 19. oktober.
I Bydel Alna er det 6 lokale aksjonskomiteer, som alle gjør en stor innsats. Disse er:
Ellingsrud v/Thomas André Fjeld Bjørholdt
Furuset v/Eva Rueslåtten
Lindeberg v/Sissel Haugen Daldosso
Haugerud v/Sigrid Rugaas
Tveita v/Anne Dorthea Berger
Bryn v/Vickey Bonafede
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Det er en viktig del av trivselen ved TV-aksjonen at bøssebærerne får noe servering på
aksjonsdagen. Dette er også med på å gjøre TV-aksjonen til en felles sosial aktivitet som bygger
opp om frivilligheten i lokalmiljøet og bidrar til rekruttering av mange bøssebærere.
I tillegg til bevilgningen fra bydelen, er det mange frivillige kakebakere, og nærbutikker sponser
med frukt.
Det er tidligere bevilget kr 1 500,- til hver aksjonskomité til dette formålet. Beløpet ansees å være
tilstrekkelig også i år. Eventuelle gjenstående beløp overføres til TV-aksjonen.
Utgiftene belastes kostnadssted 74955 Kulturtiltak.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Det bevilges kr 1 500,- til hver av de 6 lokale aksjonskomiteene i Bydel Alna i forbindelse med
TV-aksjonen 2014. Midlene skal brukes til servering av bøssebærere. Eventuelt gjenstående beløp
overføres til TV-aksjonen.

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør

Mer informasjon om TV-aksjonen finnes bl.a. på nettsiden www.blimed.no

