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Innledning 

Siden RE:ACT ble startet i 2009 har den vært en organisasjon som har rommet mange 

forskjellige varianter av engasjement for en bedre verden. De som startet RE:ACT ønsket at den 

skulle være en plattform der engasjert ungdom kunne få realisere de aktivitetene de ønsket. Dette 

gjorde at RE:ACT fra starten av fikk en bred og uavklart identitet. Mange har opplevd at det er 

vanskelig å forklare andre hva slags organisasjon RE:ACT er, og hva RE:ACT driver med. Dette 

var bakgrunnen for at sentralstyret i 2014 nedsatte en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å 

konkretisere RE:ACTs mål, delmål og arbeidsmetoder. Gruppen bestod av leder av sentralstyret, 

lokallagsledere fra Volda og Bergen, og nestleder i lokallaget i Bergen, som også var en av 

grunnleggerne av RE:ACT. Resultatet av arbeidet er teksten som følger under, der vi forsøker å 

definere og begrunne hvilke tema RE:ACT fokuserer på, og hvordan vi vil jobbe med disse 

temaene.   

 

Del 1: RE:ACTs fokusområder 

 

Etterhvert som RE:ACT har vokst som organisasjon er det to tema som har preget vårt arbeid, 

nemlig forbruk og kulturforståelse. Arbeidet med disse to temaene har sprunget frem fra et ønske 

om å tenke globalt og handle lokalt. I noen lokallag har fokuset vært kun på ett av de to temaene, 

men som oftest har RE:ACTere vært engasjert i begge deler. Dette kapittelet forklarer hvorfor vi 

fokuserer på forbruk og kulturforståelse. 

 

Forbruk 

RE:ACT mener at verdenshandelen i dag er urettferdig på mange måter. Ettersom vi også er 

opptatt av å engasjere ungdom til å gjøre noe der de er er forbruk et viktig fokusområde for oss. 

Vi mener makten man har som forbruker er et viktig redskap for å påvirke urettferdigheten man 

ser i verdenshandelen.  



 

 

Vi vil bevisstgjøre mennesker om at vi har et handelssystem som opprettholder og forsterker 

forskjeller mellom nord og sør, og oppfordre til å ta aktive valg for å motvirke dette. RE:ACT vil 

gi folk den kunnskapen de trenger for å være en bevisst forbruker og tilrettelegge for, og 

oppfordre til kjøp av varer produsert under etisk forsvarlige forhold. For oss betyr etisk 

forsvarlige forhold blant annet at arbeidere får en lønn de kan leve av, sikre og anstendige 

arbeidsforhold, og rett til å organisere seg. 

 

En annen side ved forbruket vårt som RE:ACT mener er viktig å sette fokus på, er påvirkningen 

det har på miljøet. Overforbruk og utslippene som er knyttet til dette er med på å øke 

urettferdigheten i verden. Størsteparten av utslippene er forårsaket av mennesker på den nordlige 

halvkule, men konsekvensene blir størst i sør. Tropiske og subtropiske områder er ekstra sårbare 

for klimaendringer, og fattige land har mindre ressurser til å tilpasse seg endringene. 

Havnivåstigning, flom, tørke, skogbrann og ekstremvær er eksempler på konsekvenser av 

forurensning som har ført til at FN antar at det i år 2050 vil finnes 250 millioner miljøflyktninger 

på verdensbasis*. Det er viktig å hindre denne utviklingen på både globalt og lokalt nivå, og 

RE:ACT vil først og fremst jobbe med lokal handling og mobilisering.  Ved å endre 

forbruksmønsteret vårt kan vi bidra til å redusere klimaendringer.  

 

*http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=48201#.VJf0A_8AB  

 

Kulturforståelse 

RE:ACT ønsker å fremme kulturforståelse blant ungdom i Norge. Det er ulike grunner til at vi 

mener dette er viktig. For det første ønsker vi at flere ungdom skal engasjere seg i Nord/Sør-

spørsmål. Vi tror at man gjennom en større forståelse for andre kulturer, vil øke både kunnskap 

om, og nærhet til, globale problemer. For det andre mener vi at det i dag eksisterer mange 

negative og/eller feilaktige stereotypier om personer fra andre kulturer og land. Et av våre fokus 

er derfor å jobbe mot fordommer og foreldede stereotypier, særlig stereotypier av fattige land og 

fattige mennesker. Dette vil vi gjøre blant annet ved å skape arenaer for kulturmøter, og utfordre 

unges holdninger. RE:ACT vil løfte frem de positive aspektene ved et mer flerkulturelt samfunn, 

og mener vi alle har noe å lære av hverandre.  

 

Del 2: Tre ting vårt arbeid skal inneholde: Kunnskap, holdning og handling 

 

RE:ACT ønsker å øke ungdommers engasjement for global urettferdighet. Vi mener det er tre 

komponenter som må være til stede i vårt arbeid for at vi skal skape engasjement.  

 

Det første som må til for at en skal kunne engasjere seg i noe er kunnskap. Hvis en ikke vet at 

tekstilarbeidere i Kambodsja har en minstelønn på 600 kr i måneden, eller at Norge har tollmurer 

som presser utviklingsland til å heller selge råvarer enn bearbeidede produkter, er det lettere å la 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=48201#.VJf0A_8AB


 

være å bry seg. Vi ønsker derfor å bidra til å spre kunnskap om ulike kilder til urettferdighet i 

verden, som for eksempel er hvordan handel fungerer, hvordan klimaendringer vil ramme fattige 

land, og hvordan stereotypier om mennesker fra andre kulturer skaper fordommer og 

diskriminering. Dette er grunnen til at vi ønsker å drive med informasjonsarbeid.  

 

Det andre som må til for å engasjere er å gjøre kunnskapen levende, slik at den vil bidra til 

holdningsendring. Det er ikke alltid nok kun å presentere fakta om urettferdighet, det er også 

viktig hvordan kunnskapen formidles. RE:ACT ønsker å bruke involverende og aktive 

formidlingsmetoder som for eksempel lek, rollespill, drama og konkurranser. Når vi skal 

presentere noe selv bør vi ta i bruk bilder, filmer og historier for å gjøre temaene levende og 

relevante for vår målgruppe. Slik kan vårt informasjonsarbeid også virke holdningsskapende. 

 

Den tredje komponenten i vårt arbeid er kanskje den viktigste, nemlig handling. Dersom vi klarer 

å formidle et budskap om at noe i verden er urettferdig på en så god måte at ungdom blir 

motivert,  da må vi også vise hva de kan gjøre med den motivasjonen. Det kan også gå motsatt 

vei, slik at vi begynner med handling, og deretter fyller på med kunnskap. Uansett bør våre 

aktiviteter alltid bringe med seg muligheten for å faktisk gjøre noe. RE:ACT ønsker å 

fokusere på hverdagshandlinger for å vise at urettferdighet er noe vi alle kan gjøre noe med og at 

det skal være lavterskel å engasjere seg i arbeidet for en mer rettferdig verden. Vårt inntrykk er at 

denne hverdagslige, lavterskel-delen av engasjement ofte blir glemt i dagens organisasjonsliv, og 

at mye av ungdoms engasjement blir sperret inne av en forestilling om at det ikke betyr noe hva 

akkurat de gjør. Noen føler at de ikke kan gjøre nok fordi de ikke kan nok, og blir lammet av 

hvor kompliserte globale problemer er. Vi vil ikke underdrive kompleksiteten av problemene, 

men vi vil bryte lammelsen. Derfor vil vi tenke globalt, og handle lokalt. 

 

Holdning og handling sammen: 

For å endre verden tror vi at holdninger og handlinger er like viktige å jobbe med. Dersom vi 

både bygger opp positive holdninger og gir folk konkrete handlingsalternativ til hvordan 

holdningene kan leves ut, ser vi for oss at disse to vil forsterke hverandre gjennom en slags 

dominoeffekt. Det er ikke nok å kun fokusere på at folk skal oppføre seg annerledes, for 

eksempel ved å kjøpe Fairtrade-merkede varer eller bli givere til en utviklingsorganisasjon. Hvis 

en mangler kunnskap og bevissthet om meningen med handlingene er det mindre sannsynlig at 

en holder fast ved dem, og enda mindre sannsynlig at en selv prøver å finne nye handlinger som 

fremmer rettferdighet. På samme måte er det ikke nok at en er kjempepositiv til Fairtrade, 

utviklingsarbeid og andre kulturer hvis en ikke blir utfordret til å la holdningene komme til 

uttrykk i handling. Hvis ikke brikkene står tett nok blir det ingen dominoeffekt. Derfor vil 

RE:ACT gå inn for å være en organisasjon som aktivt fokuserer på både holdning og handling i 

våre aktiviteter.  

 

 



 

Del 3: Organisasjonens ulike arbeidsarenaer: Lokallag, sentralledd og Strømmestiftelsen 

 

Lokallagene er grunnsteinen i RE:ACTs arbeid, og gjennom lokallagene skal RE:ACT skape 

møteplasser for ungdom som ønsker å endre sine holdninger og handlinger. Aktivitetene i 

lokallagene kan være praktiske eller holdningsskapende, og de kan ha ulike fokus ut fra hvilke 

tema som engasjerer de lokale medlemmene eller det som er behov for i lokalsamfunnet. 

RE:ACT ønsker å utnytte de ressursene som finnes lokalt. Derfor gir RE:ACT lokallagene 

spillerom til å tilpasse seg lokale behov og interesser og vinkle aktivitetene inn mot disse. 

Lokallageneene til RE:ACT skal være et fellesskap hvor engasjerte ungdommer i en by eller 

bygd kan komme sammen og skape et sosialt og faglig fellesskap hvor en ønsker å inspirere og 

utfordre hverandre til å gjøre konkrete endringer i livene sine for å møte behovet for en mer 

rettferdig verden. Samspillet mellom kunnskap, holdning og handling bør være i tankene når 

ulike aktiviteter utføres.  

 

RE:ACT ønsker at alle lokallagenes aktiviteter kan knyttes opp organisasjonens visjon og 

delmål. Derfor har vi utviklet en ”visjonspyramide” som viser hvilke mål, delmål og metoder 

RE:ACT jobber med. Alle aktiviteter lokallagene gjør skal kunne settes inn under et av 

delmålene.  Dette for å sørge for at aktivitetene som blir gjort rundt om i lokallagene alltid skal 

være i tråd med RE:ACTs visjon, og for å skape en tydeligere profil for organisasjonen. 

 
 

RE:ACT skal ha fokus på det sosiale i lokallagene, og gjennom jevnlige sosiale og faglige 

samlinger, og/eller faste aktiviter skal RE:ACT ta vare på medlemmene sine og nå ut til nye 

medlemmer. Den sosiale biten er viktig for å ta vare på organisasjonens medlemmer og for å 

skape en sosial møteplass for engasjerte mennesker som har et ønske om å skape en mer 

rettferdig verden. 

 



 

Lokallagene skal i tillegg til å være ett fellesskap for lokale medlemmer være RE:ACTs ansikt 

utad i lokalsamfunnet. Synlighet i lokalsamfunnet og på sosiale medier er viktig for å rekruttere 

nye medlemmer til lokallagene og for å inspirere og utfordre flere til å endre sine holdninger og 

handlinger for å sammen skape en mer rettferdig verden.  

 

Sentralleddet består av sentralstyret som er valgt av generalforsamlingen og ansatte i 

administrasjonen. Sentralleddet er ansvarlig for den daglige driften, utarbeide planer for hvordan 

RE:ACT skal vokse som organisasjon og rekrutere nye medlemmer i fremtiden. Kvalitet i 

lokallagsarbeidet er viktig for å skape en robust og levende organisasjon og en viktig del av 

arbeidet til sentralleddet er å legge til rette for og støtte opp under aktivitteter i lokallagene. Dette 

skal sentralleddet gjøre gjennom å skape gode rutiner for kommunikasjon mellom sentralleddd 

og lokallag, veiledning om offentlige støtteordninger, arrangere kurshelger med sosialt og faglig 

innhold, utvikle kampanjer og informasjonsmateriale, samt drive kursing av lokallagsstyrene i 

hvordan drifte og utvikle lokallaget videre.  

 

En annen viktig oppgave for sentralleddet er å knytte de ulike lokallagene sammen til en 

organisasjon gjennom nasjonale aktiviteter og kampanjer, som for eksempel kurshelger, 

utvikling av formidlingsmateriale og kampanjer på sosiale medier. 

 

Sentralstyret skal også  samarbeide med Strømmestiftelsen, paraplyorganisasjoner og offentlige 

institusjoner, og holde seg oppdatert på frivillighetspolitikken i Norge. De har også ansvaret for å 

søke offentlige støtteordninger og forvalte disse pengene i henhold til retningslinjene og til 

organisasjonens beste.  

 

Strømmestiftelsen RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon. RE:ACT deler 

Strømmestiftelsens visjon om en verden uten fattigdom og ønsker å løfte frem Strømmestiftelsen 

sin tilnærming til utviklingsarbeid, lokalt forankrede prosjekt og respekt for kulturforskjeller i 

verden. RE:ACT skal bruke Strømmestiftelsen som eksempel på fruktbart utviklingsarbeid, og 

gjøre arbeidet deres kjent blant ungdom i Norge. Samtidig skal RE:ACT være en kritisk 

dialogpartner som skal komme med konstruktive innspill på hvordan Strømmestiftelsen kan 

utvikle seg videre. RE:ACT er representert i Strømmestiftelsens råd og skal i rådet være en 

stemme for den oppvoksende generasjon.  

 

Del 4: Aktiviteter i RE:ACT 

 

Til slutt vil vi her beskrive hvordan vi i RE:ACT kan jobbe med våre to fokusområder.  

 

Hvordan jobbe med kulturforståelse? 

I de store studentbyene finnes det mange utvekslingsstudenter som er interesserte i å bli kjent 

med nordmenn, og i å delta aktivt i organisasjoner. Det å involvere utvekslingsstudenter i våre 



 

aktiviteter er derfor en gyllen mulighet til å bryte ned tverrkulturelle barrierer, og samtidig 

rekruttere frivillige til å planlegge aktiviteter i lokallagene. Som alle som har vært på utveksling 

selv har erfart skal det ikke mye til før en lærer noe av flerkulturelt samvær. Det å spille spill, gå 

turer eller gå på foredrag sammen gir ofte nok av muligheter til å oppleve og snakke om 

hverandres kulturelle forskjeller og likheter.   

 

Aktiviteter med flyktninger og asylsøkere er også en veldig fin måte å møte folk fra ulike 

kulturer i en uformell setting. Gjennom slike aktiviteter blir en mer bevisst på asylsituasjonen i 

Norge og på konflikter og utfordringer i landene disse personene har flyktet fra. Ofte har mange 

flyktninger vanskeligheter med å komme i kontakt med nordmenn. Ved å få et positivt forhold til 

flyktninger og asylsøkere (som ofte omtales negativt i media), kan man bidra til å endre 

holdninger i samfunnet. Det kan også ha ringvirkninger i form av at man ønsker å støtte 

organisasjoner som jobber med denne problematikken, eller som jobber med andre 

problemstillinger i land med store utfordringer. Gjennom slikt arbeid kan man få direkte 

kunnskap fra flyktninger selv, samt at lokallagene kan legge til rette for å gi mer kunnskap i form 

av foredrag, debatt, filmvisning ol.  Det oppfordres til å bruke de ressurspersonene som er 

tilgjengelige i lokalsamfunnet.  

 

Hvordan jobbe med forbruk? 

Det finnes flust av aktiviteter som kan bidra til å endre unges forbruksvaner og holdninger til 

forbruk. “Reuse, reduce, recycle” er et motto som oppsummerer hvilke forbruksvaner vi ønsker å 

fremme, men vi har som oftest mest fokus på de to første, gjenbruk og reduksjon. Aktiviteter 

som fremmer gjenbruk er for eksempel byttemarkeder og redesign-verksted, aktiviteter som 

fremmer forbruksreduksjon er f. eks. shoppestopp og vegetarmiddag (reduksjon av kjøttforbruk). 

Mange av disse aktivitetene er også morsomme og sosiale, slik at de samtidig bidrar til å bygge 

fellesskap i lokallagene. I tillegg til å fremme gjenbruk og lavere forbruk ønsker vi å øke folk sin 

etterspørsel av etiske og rettferdige varer. Dette kan innebære informasjonsarbeid rundt ulike 

sertifiseringsordninger for etisk og rettferdig handel, butikkaksjoner og middagsarrangementer 

der vi tar i bruk slike varer. 

 

Når vi arbeider med forbruk er det lett å skape dårlig samvittighet hos folk. Mange er klar over at 

de forbruker mer enn de burde, men opplever at det er vanskelig å endre vaner som har vedvart 

over så lang tid. Vi mener det derfor er viktig å heller sette fokus på det positive ved et alternativt 

forbruk enn å rette pekefingeren mot de dårlige forbruksvanene. For eksempel vil vi heller skape 

en positiv opplevelse av å spise vegetarmat enn å skremme folk fra å spise kjøtt.  

 

 

Oppsummering 

 



 

RE:ACT fokuserer på temaene forbruk og kulturforståelse, og ønsker å drive aktiviteter der unge 

får sjansen til å gjøre konkrete, aktive handlinger for å gjøre en forskjell innenfor de to temaene. 

Dette vil vi gjøre ved å integrere kunnskap, holdningsskaping, handling og et sosialt fellesskap i 

vårt arbeid. RE:ACTs arbeid foregår i lokallagene, i sentralleddet og i samarbeid med 

Strømmestiftelsen. I aktivitetene både sentralt og lokalt ønsker vi å tilby våre medlemmer 

konkrete erfaringer med å endre verden, ved for eksempel å få utfordret sine holdninger i møte 

med mennesker fra andre kulturer, eller gjennom å lære hvordan en kan kjøpe mindre, kjøpe 

brukt eller kjøpe rettferdig. På denne måten håper vi vi kan engasjere mange flere ungdommer i 

årene som kommer.   

 

 

 

 


