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Verdens mål om å utrydde fattigdom, bekjempe 
ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030, er på 
 ingen måte noe nytt for Frelsesarmeen. 
 
– I over 130 år har vi arbeidet for å utrydde fattig
dom og sult, og kjempet for anstendig arbeid og 
 mindre ulikheter blant folk. Det var derfor naturlig 
at Frelses armeen internasjonalt forpliktet seg på FNs 
bærekraftsmål, og var også en del av sivil samfunnets 
stemme i utviklingen av dem, sier  kommandør 
 William Cochrane. 

The Salvation Army International Social Justice 
Commission (ISJC), som holder til i nærheten av 

FNbygningen i New York, koordinerer innsatsen 
globalt.

Som et av de rikeste landene i verden, gjør 
 Norge det som  ventet svært bra på mange av de  
17  målene og de 169 delmålene. 

Et område hvor også den norske  regjeringen ut
trykker bekymring, er frafall i videre gående skole, 
og særlig blant gutter. I perioden 2011–2015 hadde  
73 % av  elevene på videre gående skole fullført og 
bestått etter 5 år. Gjennom snittet i OECDområdet 
er på 87 %. Frafallet er særlig stort innenfor yrkes
faglig studieretning.

Der bærekraften brister
Frelsesarmeen satser der Norge gjør det dårligst på bærekraftsmålene. 
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OVERBLIKK

Frelsesarmeen har iverksatt flere prosjekter og 
tiltak i 2019 for å gjøre noe med dette: 
 
Veien frem 
Veien frem er Fretex’ forebyggende ungdoms prosjekt. 
Formålet er å styrke ungdommenes motivasjon og 
mulighet til å begynne på, fortsette, eller fullføre 
videre gående utdanning. 

Prosjektet tilbyr  individuelle løp 
for alle deltakere, med en  fleksibel 
tilnærming ut ifra den enkelte 
 ungdoms behov. 

For noen betyr dette å få noen karriereveiledningsti
mer, for andre et mer helhetlig program med tett opp
følging, tilgang til en arbeidsplass og relevant arbeids 
   erfaring.  Mange unge ønsker seg jobb, og  gjerne i 
kombinasjon med utdanning. Dette ønsker vi å   kunne 
bidra til, ved å tilby gratis karriere veiledning og kart
legging, hjelp til å  strukturere en individuell plan  
– og med ulik grad av involvering se sammen hengen 
mellom dagens  situasjon og ønsket resultat for hver 
enkelt ungdom. Fretex kan tilby tilpassede arenaer 
som tar ungdom på alvor, stiller krav og gir tillit.    

I tillegg tilbys det som del av prosjektet gratis drop
in veiledning for en større ungdomsgruppe på  flere 
videregående skoler. Prosjektet hadde en pilot i 
2019, og blir videreført med støtte fra Bufdir inn i 
2020/21. Prosjektet forgår i Oslo. Vi vil forebygge 
utenforskap, og da er det viktig med et individuelt 
tilpasset opplegg, med tett oppfølging.

Med håp i bagasjen
Vi ønsker gjennom Med håp i bagasjen å demme opp 
for ulikhetene som kan oppstå blandt  befolkningen 
med innvandrerbakgrunn, og i de mest ut satte 
barne familiene der  negativ sosial arv er et fare
moment. Det er mange årsaker til, og konsekvenser 
av  utenfor skap og barna lider mest. For å bli inte
grert og få en  stabil hverdag er det  viktig med en 
bærekraftig jobb, både for  økonomien, og den for 
sosiale  kapitalen som  styrkes blant  annet gjennom 
arbeids fellesskap og selv forsørging. I  veiledningen i 
programmet Med håp i bagasjen,  jobber vi med kart
legging av den  enkeltes ressurser og kompe tanse. 
Dette gjør at de ikke nød vendigvis tar første jobb
tilbud, men legger en god plan som kan innebære 
ut danning  eller kurs/ sertifisering for et langsiktig og 
bærekraftig arbeids liv. Frelsesarmeen har tilbud om 
aktiviteter og fellesskap for både barn og foreldre. 

Gjennom støtte til hele familien, 
kan den negative sosiale arven 
 ytterligere bremses, fordi barn 
 lettere lykkes i skole løpet når de 
inkluderes i et godt felles skap.

Frelsesarmeen bidrar på ulike måter både nasjo
nalt og inter nasjonalt, til verdens måloppnåelse på 
bærekrafts målene. På de enkelte formålsaktivitene 
som blir presentert på de neste sidene,  representerer 
bærekraftsikonene hvilke mål de enkelte arbeids
områdene bidrar til. 
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