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• andre historie- FNs sikkerhetsråd 
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• fremtidige planer 



Novellekonkurransen er over 

 



Her kommer utdrag fra novellekonkurransen som ble holdt for norske elever i Spania.  

Den kalde natten 

 

Spring, sa ho mor. Spring! Eg sprang til beina mine ikkje kunne halde meg oppe lenger, og da 

fortsette eg litt til, heilt til eg fall ned i ei grøft. Der låg eg lenge før eg torde å bevege på meg, eg var 

redd, det hamra i brystet, eg sveitte og eg blødde. Eg visste ikkje om mor var i live eller ikkje, eg 

vistse ingenting om kva som kom til å skje eller om det var noko framtid for meg i denne verda. Det 

einaste eg visste var at eg måtte vekk herifrå om eg vil ha eit liv i trygglei, og det var sikkert at eg ville 
ha. Eg tenkjer ofte tilbake på dette augeblikket i livet mitt, det var da alt forandra seg.  

Den kalde natta, det var der ting forandra seg, det var der det gjekk gale. Det var der barnelatteren 

stoppea, det var der dei gamle sa farvel. Den kalde natta, der det gjekk fryktelig gale. Eg kjenne kulda 

opp etter ryggen når eg tenkje på det, eg vil ikkje tenkje på det, men det er det einaste eg kan tenkje 

på. Tanken held meg oppe om natta, tanken om den kalde natta gjer meg kald og redd. Eg kjenne 
lukt av metall, eller var det blod? Lyden av fly gjere alt verre.  

Utdrag fra novella "den kalde natten" av Patrick Fauske 



Ut av mørket 

 

Eg mistar pusten, eg må stoppa. «Eg må stoppa!» skrik eg høgt til familien. 

Eg snur inn i ei busk, og stoppar og tar meg litt vatn fort og trekker pusten. Nervøs, meir nervøs enn 

eg nokon gong har vore. Eg har lite vatn, det har vi alle, så det blir ikkje rett å klaga heller. Eg er tom 
for mat, eg svelt, men det blir betre, håper eg. 

Eg klarer ikkje gå, eg vil berre leggje meg ned og sova. Eg har ikkje sove på fleire dagar, eg er så trøytt, 

den typen tretthet der du berre vil gråta og er heilt utslitt. Eg kan ikkje tenkje sånn eingong, eg må 

halda meg positiv, ikkje berre for meg, men for familien og, eg må halda meg oppe. Berre tenk på 

når vi kjem dit, inga diskriminering, ingen krig, berre fred, ro og stille der eg kan sova ei heil natt utan 
å vera bekymra. 

Eg bestemmer meg får å byrja å springa igjen, men eg finn ikkje familien, i eit slikt type liv kan du 

ikkje venta på folk, uansett kor mykje du elskar dei, du må berre springa, springa for livet. Eg spring, 
livredd for kva som kjem rundt neste sving. Det blir svart. 

Eg opnar øyane sakte, føler hodepinen. «Kvar er vi?» spør eg. Får ikkje noko svar. 

 

Utdrag fra novellen "Ut av mørket" av Carlos Cortes 

Sitat fra Patrick Fauske- forfatter av "den kalde natten" 

 



- helt ærlig, føler den novellen ble meget bra 

Sitat fra Carlos Cortes- forfatter av novellen "ut av mørket" 

 

-skal ikke lyve, sånn kan det gå 

FNs sikkerhetsråd 

 

10.november var det møte i FNs sikkerhetsråd der de skulle forhandle om hvem som skulle få de 

første 10 millionen av vaksinen. I møtet kom det mange gode argumenter fra delegatene, men det 

var Tysklands forslag som fikk flest stemmer i gruppen, og ble da rådets resolusjon. Tyskland kom 

med uventet støtte til Russland på bakgrunn av deres forslag om å dele på ressursene. Tyskland har 

tydeligvis vendt over et nytt blad siden de var landet som var mest diplomatisk på møtet. De snakket 
mye om solidaritet og om internasjonalt samarbeid med både Russland og Kina. 



 

1 - Tyskland mottar vaksinene. 

 

 



 

Sitat fra Tysklands delegat- "er veldig fornøyd med utfallet av møtet, vi vil streve for å holde løftene 

våre om å hjelpe øystatene og prøve å få til et internasjonalt samarbeid" 

Portrettintervju 

 

Hun har vært frivillig i flyktningeleir i Hellas og vært opptatt av humanitært arbeid i lang tid. 

Systemet som skal håndtere flyktningekrisen i Europa fungerer ikke, sier Miranda Ørke fra dråpen 

i havet. 

  

Hva fikk deg til å ville jobbe som frivillig? 

  

-       Sånn som mange andre så ble jeg opptatt av flyktningekrisen i 2015 når det var på det verste i 

Europa så det var noe som hadde interessert meg i lang tid. Jeg var student på denne tiden så jeg 

ønsket å fokusere oppgaven min på flyktningekrisen så derfor leitet jeg etter organisasjoner som 



holdt på med humanitært arbeid med flyktninger fordi jeg veldig gjerne kunne tenke meg å se 
hvordan et var der nede og se forholdene. 

  

  

Var dette noe du var interessert i fra en tidlig alder eller kom den etter flyktningkrisen? 

  

-       Flyktninger spesielt kom etter flyktningkrisen men grunne til at akkurat flyktningkrisen fanget 

meg var at jeg har vært opptatt av menneskerettigheter i lang tid og vært engasjert i 

studentorganisasjoner siden jeg begynte på universitetet så du kan si at i løpet av tjueårene har jeg 

vært veldig opptatt av menneskerettigheter men fokuset ble ekstra etter det kom til Europa og det 

ble såpas nært. 

  

  

Politikken står like sterkt 

  

Hun har aldri vært hundre prosent enig med politikken som blir ført, hennes syn ble ikke endret når 

hun kom til leiren men det ble bare forsterket. 

  

-       Systemet som fins i Europa som skal håndtere flyktningkrisen er lite effektivt og fungerer ikke i 

prinsippet, og det er ikke noe nytt så ble egentlig bare mer møtt med det. Før var jeg mer opptatt av 
å hjelpe dem fordi det var den rette tingen å gjøre men etter på ville jeg gjøre min egen research. 

intervju med Arve Rønning fra paramedic NOR EMT. 

 

Hva har dere så oppnådd? 

Vi har helt klart bidratt til mer forutsigbare helsetjenester for flyktningene, fått bedre struktur på 

akutt og kroniske tjenester samt tannlegetjenester. Bedre henvisningskriterier og rutiner for 
psykiske helsetjenester. 

Vi har samarbeidet godt med NGOèr (Non government organisation), som er frivillige organisasjoner, 

det greske helsedepartementet. WHO(World Health Organisation) omtaler NOR EMT sin innsats som 

en gamechanger. Dette betyr at vi har gjort et arbeid andre setter stor pris på, og som vil bety varige 
positive endringer for flyktningene. 

 

Hva var det tyngste med å være der? 

Tyngst har det allikevel vært å se flyktningenes håpløse totalsituasjon. Det har derfor vært veldig 
viktig for oss i teamet å møte disse menneskene med åpenhet, tålmodighet og respekt. 

Oppdraget har vært spennende, selv om det har vært krevende både fysisk og mentalt. 



Det har vært en stor utfordring å måtte jobbe med pasienter som snakker språk du selv ikke kan noe 
av. Her var fransk, lingala, farsi og arabisk i hovedsak.  

Refleksjoner om tema "mennesker på flukt" 

 

Temaet mennesker på flukt har vært et interessant tema og det har vært spennende å lære mer om 
hvordan det er å være flyktning og hvordan Corona påvirker hverdagen deres. 

Jeg tenker at det må være veldig tøft å være flyktning, og at det må være veldig trist, ensomt og 

skummelt siden du ikke vet helt hvor du skal og om du kommer inn i det landet du vil søke asyl i. Er 

nok mange som sliter psykisk etter en sånn reise, men er nok mange som synes at det var verdt det 
siden de mest sannsynlig hadde blitt drept hadde de blitt i landet sitt.  

Men det er nok mange som også tenker hvorfor kom jeg til dette landet kun for å bli stappet inn på 

et lite område for å bare sitte her og ikke få gjort noe. 

  

Føler at jeg har lært mye om situasjonen som er i Europa med tanke på flyktninger. Lært mye om 

bakgrunner til konfliktene de rømmer fra og hvordan deres kultur er forskjellig fra vår, har også lært 

mye om hva slags arbeid frivillig hjelpeorganisasjoner gjør i leirer og hvordan de prøver å gjøre 

hverdagen til flyktningen bedre.-Patrick Fauske 

Når jeg tenker på mennesker som er på flukt tenker jeg på alt det både voksne og barn går igjennom 

på den tiden de flykter. All den ventetiden og alle de smertene de må gå igjennom og føle, jeg føler 

at dette er ikke noe ett menneske skal gå igjennom. Det er folk som venter i flere år på og kanskje bli 

tatt inn til et annet land, og det er også mange folk som også ikke blir akseptert eller kommer seg ut i 

livet. 

  

På den tiden vi har jobbet med flyktninger så har jeg fått inntrykk av at en stor del av flyktninger 

kommer fra arabiske land, jeg har også fått inntrykk på at de blir behandlet på inhumane måter av 
folk i andre land, der de blir møtt med både vold og krenkende kommentarer. 

  

Det overrasker meg hvor dårlig tilstander folk kan leve i og hvor dårlig folk kan behandle andre.- 

Carlos Cortes 



Fremtidige planer 

 

 

Senere i uken er det planlagt debatt om kritiske spørsmål rundt flyktningers situasjon under 

coronapandemien. 

 

Det skal også bli danset en dans på alle norske skoler i verden 10:45 12.november. 

dette er en dans som er ment til å få med alle sammen for å gjøre noe felles. 


