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Om PengeProffene
PengeProffene er 36 unge, i alderen 10-20 år. I prosjektet ble de invitert 
til å uttrykke erfaringer og å gi svar til politisk og administrativ ledelse 
i Norge. Hvordan kjennes det å ha dårlig råd i verdens rikeste land? 
Hvordan kan livet bli bedre for dem som sliter? Hva tenker de unge må 
gjøres for at flere skal få det lettere? 

Forandringsfabrikken og Redd Barna har villet gå i dybden og deretter 
løfte frem barn og unges opplevelse og forståelse på problemstillinger 
rundt fattigdom. For å finne dem, kontaktet vi organisasjoner og 
kommuner. Det viste seg vanskelig å invitere unge til samlinger via de 
kommunene vi forsøkte, når temaet var fattigdom. Trondheim kommune 
var et unntak, herfra kommer en barnegruppe og en ungdomsgruppe. 
Lettere var det å invitere gjennom engasjerte ansatte i aktivitetshus, 
i regi av Kirkens Bymisjon og Røde Kors. PengeProffene kommer fra 
Ski, Oslo, Bergen, Trondheim og Bodø. De har lært mye og kan mye, 
gjennom egen erfaring og nære venner. 

Forandringsfabrikken har truffet de fleste ungdommene 2 ganger. 
Vi har brukt forandringsmetodikk, alltid med utgangspunkt i 
hovedproblemstillingene. Svar som går igjen, er oppsummert i denne 
rapporten. De unges opplevelse og forståelse har mange likhetstrekk. 
Svarene mener vi derfor har stor overføringsverdi. 

Resultatene blir først presentert for inviterte fagfolk i ulike 
departementer, direktorater og organisasjoner, deretter på 
avslutningsarrangementet for det europeiske fattigdomsåret, 
14.desember 2010. Unge fra prosjektet presenterte selv resultatene. Det 
vil de nok også gjøre i 2011. 

Takk til hver og en av dere unge PengeProffer
Takk for klokskap dere har delt og for styrke, vennlighet og mot
Dere har delt egne erfaringer, med et sterkt ønske om å hjelpe andre. 
Og dere har gitt kloke svar til norske myndigheter, på hva et samfunn 
bør gjøre for at det skal være lettere å vokse opp der, også om du sliter.

Marit Sanner, leder 
Forandringsfabrikken

Lytt til barn og unge
Selv i et rikt land som Norge finnes fattigdom, og som så ofte ellers 
er barn og unge ekstra sårbare. Samtidig som de fleste i Norge har 
opplevd en velstandsøkning og fått det bedre de siste årene, har antallet 
fattige barn økt. De ferskeste tallene viser at det nå er over 100 000 
barn i Norge som lever i familier med inntekt under fattigdomsgrensen, 
basert på EU sin fattigdomsgrense. 

Fattigdom fører til brudd på barns rettigheter, og fratar barn og unge 
muligheten til å delta på viktige sosiale arenaer for lek, læring og 
utvikling. Fattigdom skaper urettferdige forskjeller mellom barn i Norge. 
Myndighetene har ansvaret for å iverksette tiltak som sikrer alle barn 
tilfredsstillende oppvekstvilkår. 

For å få til gode, treffsikre og ikke-stigmatiserende tiltak er det viktig at 
barn og unge blir hørt og lyttet til om hvordan det er å leve i en familie 
med dårlig økonomi, og hva de mener kan og bør gjøres for å bedre 
situasjonen for fattige barn i Norge. Vi håper og tror at dette magasinet 
vil være nyttig for beslutningstakere lokalt og nasjonalt, så vel som for 
yrkesgrupper som møter barn i hverdagen.

Redd Barna vil takke Forandringsfabrikken for godt samarbeid, og 
Extrastiftelsen Helse og  Rehabilitering, som har finansiert dette viktige 
prosjektet

Sist men ikke minst vil vi takke barna og ungdommene som har deltatt i 
prosjektet, og som på modig, raust og ærlig vis har delt sine erfaringer 
og sin kunnskap med oss andre. Deres bidrag er viktig i kampen mot 
fattigdom. 

Tove Romsaas Wang
Generalsekretær
Redd Barna 



Om fattigdom
Fattigdom er når du ikke har mat og vann
Fattigdom betyr at man har veldig lite 
Det er mye fattigdom i Afrika og i andre land ute i verden
Mange er syke, de mangler leger 
Barn sulter i hjel hver dag
Ungdom må tigge og stjele for å overleve

De har ikke jobb og ikke penger
Det er flere fra utlandet som er fattige
De i Pakistan har hatt flom, de er fattige

Det er mange i Norge som lever på sosialen
De får ikke så mye penger
Noen i Norge er fattige, men ikke helt som i utlandet

Skulle vært mer om det i media så hadde folk skjønt mer
Da visste folk at det var fattige barn i Norge
Det snakkes bare om de fattige barna i andre land
Det er innsamlinger til dem
Om det var innsamlinger til barn i Norge og, hadde folk visst

Fattigdom et dårlig ord
Fattigdom er et fælt ord. Og det er veldig stemplende
Ingen bør ha det stemplet på seg

Fattig er hvis du ikke har tak over hodet
Og hvis du ikke har penger til mat og klær og sånn

Å være fattig er hvis det er helsefarlig for deg 
Og når man ikke har råd til mat, ikke et sted å bo

Fattigdom er ikke i Norge
Kanskje er det noen fattige som i Afrika. Men det kan ikke være mange
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Penger har mye å si
De fleste ungdommene bryr seg om penger
Penger avgjør ovenfor de andre hvem du er
Folk plasseres etter hvor mye penger de har

Det er så mye fokus på penger
Altfor mye sosialt press i forhold til sånne ting

Penger er veldig viktig i Norge
Alt er nesten penger
Vi utdanner oss for å få jobber hvor vi tjener mye penger
Penger avgjør klær, utseende, personlighet
Du skal være pen, flink på skolen, ha de fineste klærne
Du skal ha mange venner og du skal ikke være fattig
Det er bare sånn

På skolen vi går på er det et enormt klasseskille 
Du har barn fra den delen av byen der folk vasser i penger, 
barn av bymillionærer
Så har du barn av aleneforeldre som bare sitter der

Det finnes mange klasser i Norge også da 
De aller rikeste i Bergen bor litt utenfor, i Fana og sånn

Noen deler av byene har folk med dårligere råd
Alle byer har sikkert sånne forskjellige deler
Men det snakkes ikke åpent om det

Hvordan det kjennes 
Jeg har kjøpt tingene mine selv siden jeg var 5 år
Har lite, men om jeg virkelig har lyst på noe, kan jeg 
få råd til det
Lærer meg i hvert fall å spare pengene mine
Egentlig må det vel bare gå som det går

Det er så vidt at vi klarer oss gjennom måneden. Vi har 
ikke penger til brød eller smør. Det er sånn ofte. Jeg 
bruker av stipendet mitt til mat, Hvis vi hadde klart 
oss greit gjennom en måned uten det, hadde det vært 
deilig. Da kunne jeg brukt det til andre ting

Hender vi ikke har noen ting i kjøleskapet, ikke brød, 
ikke smør, ikke middag. Vi blir ikke mette en gang
Vi kan leve uten penger i 5 -7 dager i strekk
Da kan vi spise havregrøt, sånn som på Farmen 
De som er uføre og har barn, skulle fått litt mer penger

Få folk i Norge er fattige, tror jeg
Her burde det heller kalles dårlig råd
Da gjelder det en god del folk
Men det snakkes lite om det på skolen og sånn

Folk tror at i Norge er alle så rike
At du kan få hva du vil. Men sånn er det jo ikke
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Tanker om dårlig råd
Man kan føle seg som et dårligere menneske
Lite penger kan få det til å kjennes sånn

Jeg er redd for at de er sammen med meg for å hjelpe meg
Siden jeg ikke har penger

Jeg tror mange er redd for å gjøre seg sårbar 
Vanskelig å spørre om hjelp, føler deg underdanig da

Jeg sliter med å ta i mot hjelp
Tenker at jeg vil være normal

I Norge merker man lite til om barn har dårlig råd
Men fra sånn ca. 6. trinn og oppover begynner det å merkes
 
Det er kjipt å ikke ha penger
Du har ikke råd til de riktige klærne
Da blir det vanskelig å komme inn i gjengen

Hvis alle hadde hatt like mye, hadde det kanskje vært bedre
Da ville ikke dem som har mye se ned på dem som har lite

Vi som har lite penger, setter nok mer pris på det vi får 

Hos mamma spiste vi mye Grandiosa og spagetti
Men jeg så ikke på meg selv som fattig. Vi hadde jo mat

Jeg kan si at jeg ikke har penger til kino, jeg er ærlig på sånne ting
Hvis folk vil være venn med meg får de ta meg for den jeg er
Jeg er grei nok, har ikke mye penger, bare når jeg får stipend
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Om klær

Hvis man ikke har penger til klær, blir man mobba

Klær og sko er noe man baksnakker om. Hvis man har billigere ting enn 
det som er populært, da blir det sånn at den som har dyre ting sier at du 
ikke har råd til de ekte tingene og at du er fattig 

De som er mest populære er de som følger moten
De er opptatt av hva de andre gjør og hva kjendiser gjør

Det er som det finnes en fasit på hvordan man skal se ut på skolen
Hvorfor er det sånn? Hvorfor kan du kjøpe klær og bli populær?

I fritida

Det er mange som ikke kan være med på for eksempel trening 
Det har jo noe med penger å gjøre også

Ei venninne av meg hadde ikke råd til å begynne på fotball det kosta 
3000 kroner i året Hun ble lei seg, jeg følte meg som en bortskjemt unge

På skolen vår er det gratis aktiviteter. Foreldre med dårlig råd kan sende 
ungene sine dit Det er veldig bra, alle burde ha sånn

I feriene

Når det nærmer seg sommerferie og mange skal dra bort, 
er det ikke kult å være blant dem som har lite penger 

Noen juger og sier at de har vært ute og reist.
Alle som har lite, kan føle seg mindre verdt etter en ferie

Ved juletider merker jeg at det er utrolig slitsomt ikke å ha penger
Jeg nekter å ta i mot gaver fra venner, kan ikke kjøpe noe tilbake 

På skolen

Noen i klassen sier: hvorfor betaler du ikke bare? 
De ser ikke verdien av penger

Folk på skolen mobber hverandre på grunn av klær 
På ungdomsskolen er det fasit på hvordan klær du skal gå med 

Lite penger kan gjøre deg så flau at du ikke drar på skolen
Tror det er sånn på skolen vår
Tror mange føler litt vondt i magen

De andre er så vant med at ting går på skinner
De fleste ungdommene tror at alt er så lett
At du ikke trenger å stå på for pengene
Ungdommer innbiller seg at alt er lett

I 9.klasse var det en fest som kosta penger 
Foreldrene måtte betale. Da tenkte jeg at det var dritt
Flaut. Foreldra mine hadde ikke penger

Da vi skulle til Sverige med skolen, måtte vi betale 5000 kr. 
Jeg sa at jeg ikke hadde råd. Følte en frihet da jeg sa det 
Var to-tre andre som også ble igjen, alle var innvandrere 

Dårlig råd er bare en av tingene du kan slite med på skolen
Andre sliter med at noen i familien deres ruser seg
Eller at det er vold eller andre problemer
Noen kan til og med slite for de har alt for mye av alt
Men kanskje mangler de kjærlighet
Dette er i hodet på elevene, mens de prøver å lære

Vi snakker aldri om å ha dårlig råd på skolen
Tror ikke de voksne tør snakke med oss om sånn
Om temaet blir snakka om, handler det om et annet sted i verden
Det gjelder jo mange på skolen
Forstår ikke hvorfor det ikke blir snakka om
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Om foreldrene

Mora mi jobber ikke. Hun bor med meg og min søster og går på 
uføretrygd. Det blir ikke så mye penger til mat og sånn

Du føler at det er din skyld at vi ikke har penger

Jeg vet ikke så mye om mammas økonomi 
Vet bare at det er ting hun ikke har råd til å betale for

Jeg husker at pappa hadde dårlig råd 
Vi hadde ikke råd til brød. Turte ikke si det til noen

Mamma starter i januar 
med å si at det kommer til å bli en stusselig jul i år

Når konfirmasjonstiden kommer, blir det et helvete 
Folk ljuger om hvor mye penger de har fått 
De føler seg mindreverdige om de ikke får så mye som de andre

Jeg valgte å ikke konfirmere meg
Mamma går på uføretrygd
Jeg visste at mamma ikke hadde råd til konfirmasjon

Om hus og jobb

Det er flaut når du ikke kan ta med vennene dine hjem
Hvis du ikke bor i noe bra hus, blir det sånn
Det er veldig viktig å få hjelp til hus
Den flaue følelsen gjør bare at du føler deg liten
Den må ikke sette seg fast

Når de voksne hjemme ikke har noe jobb, blir det vanskelig
Du vet ikke hva du skal si når de andre spør
Det er ekkelt å si at de går på sosialen
Så da må du nesten lyge litt, for å greie det
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Når de ikke har jobb, blir det dårlig råd hjemme
Det er enda verre, og det fester seg i hodet at vi er ubrukelige

Om stjeling for å få status

Det er to grunner for å stjele
For å få status eller for du har dårlig råd

Noen stjeler fordi de ikke har råd til mat
Og fordi de ikke har penger til klær
Noen får veldig lite penger hjemme
Husk det før dere dømmer dem

I en gjeng har mange penger til å kjøpe seg mat og klær
Da kan de som ikke har penger stjele for å passe inn

Det er mest stjeling på ungdomsskolen
På videregående tenker man mer på risikoen 
Da snakker man mindre om det
Man skjønner at det ikke er noe å tøffe seg med
Jeg stjal fordi dem jeg hang med også stjal
Gjorde det for oppmerksomhet, klarte ikke slutte
Mamma fant en pose med masse klær, jeg ble utrolig flau

Jeg hadde penger til mat, men stjal allikevel, ville være som de andre
Jeg fikk bare gamle klær etter brødrene mine og dårlige sko
Jeg hadde lyst på det vennene mine hadde, men hadde ikke råd

Før var jeg flau over at jeg ikke hadde råd til noe 
Jeg stjal for å passe inn og for å få respekt av venner
Etter hvert skjønte jeg at det var flere som hadde det sånn
Nå er jeg ikke flau lenger
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Dårlig råd stempler deg
Du kan bli mobba hvis du ikke har penger til å kjøpe klær
Enda verre om du har på klær som er kopi av merkeklær

Trur det er sånn på skolen vår at noen får litt vondt i magen
Hvis du ikke har råd, hva skal du gjøre da? 

Når du er jente skal du ha langt hår, sitte og leke dum
En egen generasjon av Barbie vokser opp
Hvis du spør dem om noe, sier de at de ikke vet 
De ler flåsete. Alle går etter samme mal, at de gidder

Det å ha dårlig råd drar deg ned hvis du sier det til noen

Jeg sier jeg skal på fest når jeg ikke har råd til å bli med på kino
Også blir jeg hjemme

Hvis du ikke er helt trygg på venninna di, sier du ikke noe
Jeg snakker ikke om å ha dårlig råd med min nærmeste venn engang
Tar ikke sjansen

Du kan egentlig ikke stole på noen når du begynner i 7. klasse 
Vi har aktiviteter på skolen som er for alle
Du må late som alt er bra, at du er lik de andre
Du må late som du har bra råd

Klarer ikke å fortelle at jeg har lite penger
Vil ikke ha medlidenhet

Om det er noe vi ikke har råd til, sier jeg heller at det er kjedelig
Det er bedre, i hvert fall mindre flaut

Du blir mindre populær, du synker
Mange vil ikke være venn med folk med dårlig råd

Jeg tør ikke å snakke om det å være fattig til noen 
Tror kanskje at folk ser annerledes på meg, at de tror feil om meg
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Voksne har ansvaret
Dere voksne må finne ut av det, ha en løsning til slutt
Politikerne har holdt på i 10 år med plan for fattigdom
Men de har ikke gjort noe med det, kjennes det ut som
De sier de skal ordne fattigdom og problemer
De kan ikke si det når det ikke blir særlig bedre

Alle i Norge skulle hatt like mye penger
Ta fra de rike og gi til de fattige

Skulle hatt matstasjoner i stedet for å kaste mat
Tenk at mange barn og unge går sultne imens alt kastes

Flere skulle innrømmet at de har dårlig råd
Da hadde andre skjønt at de ikke var de eneste 
Få det ut på TV: ”Du er ikke alene”
Få frem at alle mennesker er like mye verdt

Om jeg var statsminister ville jeg tenkt litt smartere
Ville fikset flere arrangementer for dem med dårlig råd 
Ville laget flere steder for unge å være, så de har det bra
Ville jobba mer for å ta bort stemplinga

Her er viktige svar fra PengeProffene:

Få ta tak i problemene
Unge må få forklare og prioritere

Når du har dårlig råd hjemme kan det handle om mye
Det er ofte ikke bare en ting, det henger sammen
Også er det veldig mye og litt ”umulig” på en måte
Uansett er det lurt at barna eller ungdommene forklarer
De som skal hjelpe må få ordentlig vite hva som er hva
At ungene forklarer hvilke problemer som er de prioriterte
Hvilke som er de aller viktigste å få løst først
Og hvilke som er flauest eller vondest, sett fra dem
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Når flere tar kollektivt, sparer vi miljøet . Det blir mindre CO2 utslipp
Flere folk vil reise kollektivt, så det ville bli mer inntekter

Aktiviteter som er gratis

Det skulle ha vært sunne aktiviteter, gratis
Aktivitetshus med voksne som bryr seg
Åpne haller, med klatring og anna som er gøy
Eller skøytebaner for alle, sunt og du treffer andre

Fins bra tiltak i Norge, de må ikke forsvinne. De kan brukes som 
mønster for andre. Gode eksempler fra pengeproffene:
V13 i Bergen (Kirkens Bymisjon), Orkis i Oslo (Røde Kors), Røde Kors sitt 
hus i Bodø . Supre for å treffe andre, og treffe veldig bra voksne

Inkluderende fritidsaktiviteter

Prisene på noen av fritidsaktivitetene må ned. På kulturskolen er det 
mange som ikke har råd. En del med minoritetsbakgrunn har ikke 
mulighet. Hvis man vil integrere folk, må ungene med på sånt

Det er og lurt om alle minnes på at de skal huske på andre
Bedre om flere voksne i Norge og tar ansvar for andres barn. Da kunne 
vi ”henge litt mer på lasset”. Mer naturlig sitte på hos andre, bli inkludert

Sommerleir

De som ikke har penger til ferie, bør få tilbud om sommerleir
Her er det ofte aktiviteter som du aldri har vært med på før
Ingen barn bør ha en sommer uten at de har råd til å dra på tur
Det kan det bli for mye skam av
Sommerleir kan være minner for livet, lurt å gi støtte til det

Åpne parker

En park med griller, benker, litt aktiviteter og vann er veldig bra
En del parker trekker til seg narkomane, da blir det skummelt
Det må være noen voksne som har litt kontroll der

Kontaktperson til alle

Å ha dårlig råd varer ofte lenge, kanskje hele oppveksten
Det er vanskelig å fortelle om det til for mange som skal hjelpe
Det hadde vært lurt om alle fikk en kontaktperson
Så slipper du å gi opp etter å ha fortalt det samme fem ganger

Snakkegrupper

Barn og unge burde få snakke sammen om å ha dårlig råd 
Og om andre ting som stempler
Alt det må gjøres mer normalt
Særlig i et land som Norge, der alt er så vellykka for tida
Det er best å snakke med folk som har opplevd utfordringer 
Bedre enn å gå til noen som ikke helt skjønner 
Ikke sikkert at psykologer og barnevernsfolk er bra til dette
De fleste der har ikke kjent det sjøl

Sted å treffe andre med vanskeligheter

Folk som sliter med ulike ting kan komme dit
Unge kan treffe andre unge med vanskeligheter
Det skulle vært et offentlig hus der du kunne komme gratis
Mange unge, med ulike små og store problemer
Ikke noe vits i å ha egene steder for hvert problem, løsningene er jo ofte 
ganske like.
Der må det arbeide folk som forstår, er snille og respektfulle

Ha noe å gjøre
Billigere kollektivtransport

Barnebilletter i byene skulle kostet 5 kr og maks 10 kr
24-timers billetter skulle kostet 20 kr
Alle barn og unge må komme seg lett til aktiviteter
Unge helt opp til 18 år bør få månedskort til til barnepris
Har ikke særlig mer penger fordi man har fylt 16 år
Veldig dumt at voksen billett ikke begynner på 18 år
Skulle vært gratis for unge som ikke har råd til å kjøpe billett
Ikke alle har sjanse til å kjøpe månedskort 
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Om penger
Fattige må prioriteres

Kunne laget en egen etat i stedet for NAV 
De som er fattige kunne fått hjelp og penger der
NAV har så mye å gjøre, de prioriterer ikke de fattige
De prioriterer ikke de som er lavest “ranka”

Flere kommunale leiligheter

Skulle vært flere kommunale leiligheter
Det er flaut og nedverdigende å ha så dårlig bolig
Alle med behov skulle fått kommunal bolig
Om du ikke har noe ok sted å bo, er det veldig vanskelig
Det kan lage så mye mistrivsel at du gir f…
Har du en ok bolig, kan du bli veldig stolt

Jobb hele grunnlaget

Når foreldrene ikke har jobb er jo mye avgjort, på en måte
I hvert fall om dette er sånn hele oppveksten
Da blir du ikke vant til at voksne skal gå på jobb
Du venner deg egenlig til at de ikke gjør det
Det er viktig å hjelpe foreldre til å få jobb
Både for å ha inntekt, det blir ikke så skrapt hjemme
Og for at barna eller ungdommene kan se at det er normalt
Om foreldrene ikke har jobb, kan ungdommene hjelpes til å jobbe

Egne penger til barn og ungdom

Barn og unge med veldig dårlig råd kan få egne penger
Eller bankkort, som kan fylles på
Som ikke går til foreldrene, men rett til oss, til klær og sånt
Om nødvendig, kunne vi tatt vare på kvitteringene
Det er tungt å be om penger fra foreldre som ikke greier regningene
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Rabattkuponger til alle

Rabattkort kan gi folk opplevelser
Opplevelser de aldri før eller sjelden har fått
Som svømmehall, fotballkamper, teater eller kino
Helsesøster på skolene kunne hatt slike kort
Alle må få kort eller så blir det rart
De fleste med litt rabatt
De som trenger det, med mye rabatt
Det kan være kort som ”fylles” med penger

Bedre stipendordninger

Stipend er en god tingNoen får mer enn andre, det er veldig bra at det er 
sånn. Folk med dårlig råd burde vel fått enda mer i stipend

Vi skulle fått mer grunnstipend
Ikke så lett å få tid til å jobbe samtidig med videregående
Vanskelig å få jobb når du er under 18 år
Når foreldrene da ikke har noen penger, er det vanskelig

Bør kunne få behovsprøvd stipend fra 10 klasse
Da kunne flere med dårlig råd kunne vært med på ting
Og sluppet å si at de ikke har penger

Lån til folk med dårlig råd

Fattige kunne fått hjelp til å komme i gang
Lån de kan betale tilbake når de tjener penger
Med kanskje ikke altfor høye renter
En slags behovsprøvd bank

Barnetrygdavtale foreldre - ungdom

Barnetrygden er vel egentlig til barna…
Kunne vel gått til barnas konto fra 16 år
Eller at foreldrene skal fortelle når barnetrygden kommer 
Så kan man snakke om hva den skal brukes til
Kanskje lage en info til ungdommer og foreldrene om dette
Og hvorfor får vi ikke barnetrygd til 20 år?
De fleste går på skole til da

24 25

svar og råd



Om skolen
Unge deler egne erfaringer 

Unge som har kjent problemene på kroppen, 
reiser rundt på skoler for å snakke med elevene
Dette kan gjøres til et fast opplegg som alle får
Dette har mye større betydning enn voksne tror
Elevene kan oppleve mye fordomsknekk 
Og det kan ta bort mye av stemplinga veldig raskt

Aktiviteter for folk med dårlig råd

Skolene bør være åpne for mer fritidsaktivitet på kvelden
Det kan være treninger eller andre aktiviteter
Skolene kan og arrangere turer
Unge med dårlig råd må spesielt få være med på dette
I barneskolen kan voksne snakke åpent om dette 
Det er bedre ikke å legge skjul på at mange har problemer

Billig i kantina

Kantinene på ungdomsskolene skulle være gratis
Dette må gjøres på en smart måte
Det må ikke stemple folk
Kan for eksempel være et kort som kan fylles på 

Skoleuniform

De fleste vil ha rammer for skoleklærne
For å gi mindre press
Det kan finnes noe ”grunnplagg” som er felles
Men de kan ha ulike farger, så du kan velge farge du liker
Så kan folk velge resten av plaggene
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Lag film om dårlig råd
Hovedbudskap:

At du ikke er alene, at det er mange med dårlig råd
At det er flere som har samme utfordringer som deg
Noen kan si høyt at de har dårlig råd
Andre er mer stille om ting
En sånn film kunne lage store forandringer for mange
Sånn at folk faktisk skal kunne nevne at de strever med ting
At de ikke trenger lyge seg gjennom livet

Glimt fra rike familier, med gleder og problemer som er der
Glimt fra fattige familier, med gleder og utfordringer de har der
De rike familiene er nok ikke uten problemer, de heller
Må få fram alt du blir god til og sterk i, når du har dårlig råd

Vi vil være med og utvikle denne ideen
Og vi vil gjerne være med i filmen 
Vi kunne sagt hvordan det er å ha dårlig råd
At man ikke trenger å være flau over det

Viktig at filmen også er for voksne
Så de virkelig forstår hvordan det kjennes å ha dårlig råd i Norge
Det er veldig viktig at de voksne bryr seg
Få ungdommene ut av huset, dra de med på ting

svar og råd

28



30

Jeg mener at sånne ting som fattigdom, rus 
og dårlig råd er noe barn burde lære i tidlig 
alder. Jeg mener at alle bør lære om at 
ikke barn har det likt hjemme og slike ting. 
Hvis det hadde vært timer på skolen om 
dette hadde det ikke vært farlig eller feil 
å snakke om eller oppleve. Barn er slemme 
med hverandre hvis noen er litt annerledes 
og det er feil. Vi er alle forskjellige og det 
gjelder med alt. Jeg synes skolen skal bli en 
arena hvor vi bygger hverandre opp og har 
det hyggelig, ikke hvor man trykker 
hverandre ned. Norge må lære barn i tidlig 
alder at det å snu skam til stolthet eller 
det å ikke være som alle andre, ikke 
trenger å være negativt. Men at det 
faktisk er superpositivt.
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