Samfundsmøte
15. september
Barn i krig
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt - 19:04
2. Styreprotokoll
- Forslag: Punkt 5 og punkt 6, og punkt 7 og
punkt 8 har byttet plass i forhold til
opprinnelig dagsorden. Dagsorden godkjent med merknader
- Styrevedtak H01/18
Styret har, etter innstilling fra gjengenes representant i
Finansstyret, vedtatt å tildele Torgeir Røyset medlemsrett
ved Studentersamfundet i Trondhjem.
3. Medisinstudentenes humanitæraksjon presenterer
MedHum-aksjonen 2018
- En av Norges største studentdrevne
humanitæraksjoner
- Annethvert år arrangeres Aksjonsuka
- Lav- og mellominntektsland med fokus på
forebyggende helsearbeid
- Alle medisinstudentbyer
4. Politisk femminutt
Ingen ytringer
5. Innledning ved Kim Noguera Gabrielli
- Starter innledningen med film
“Heartbeat”, Zade, Ansam and the Children of Syria
- Ekte barn som har opplevd krig

- Tittelen “Når bomber framtida” er treffende for disse barna
- Liv. Fokus på overlevelse
- Krigen har pågått lenge i Syria. Ser ikke lenger noe annet
enn krig og elendighet. Sju år er lenge
- 13 millioner på flukt
- Krig ødelegger infrastruktur
- Angst. Sju år er lenge å leve med krig.
- Unicef skal gi pauser fra krigen og angsten
- Gir barna et sted å være der de kan være barn
- Håp. Det er håp
- Må utdanne lærere, elektrikere og ingeniører
- Storsalen kan bidra til kampanjen
- Det oppfordres til å delta i MedHum-aksjonen i ukene
framover
6. Innledning ved Berit Berg
- Tidligere leder ved Studentersamfundet
- Har jobbet for Flyktningerådet med prosjekter knyttet til barn i
krig og barn på flukt.
- Viser bilder fra Yarmouk, Damaskus. Det var en gang en
velfungerende bydel med mye byliv
- Startet prosjekt med barn
- Møtte en gutt fra Yarmouk som spurte om “... verden veit hva
som har skjedd der?”
- Barn som opplever å flykte fra resten av familien og ikke veit
hva som har skjedd med foreldrene og søsknene
- Barn opplever dette. Barn er da ikke lenger barn, men lever
med krig og frykt
- Det vises fram en tegning tegnet av en niåring. Den viser en
person som har drept/skutt en annen
- Flyktningprosessen har mange stoppesteder. Starter med
årsaken til at du må flykte, som kan være forfølgelse og krig.
Deretter er det flukt som kan være lang, med usikkerhet og
tap. De som er heldige får søke asyl, men asylprosessen er
lang

- De som får søke asyl havner i en prosess som kan ta lang
tid. De havner i limbo, i en slags ventesituasjon
- Det å leve i flyktningleir er et liv satt på vent. Livet stopper
opp
- Menneskene her er sårbare og har opplevd veldig mye
- Barn, kvinner og menn er traumatiserte av opplevelsene
- Å være i asyl er vanskelig, selv om man er heldig blant de
veldig mange uheldige
- Barn blir ikke nødvendigvis hørt når det fattes vedtak
vedrørende dem
- Barn av krig lider av en rekke følelsesmessige plager, som
hodeverk, mageverk og stressymptomer
- Flyktningtilværelsen har mange påkjenninger
- Vi skal gi barna en pause fra alt, et hvileskjær
7. Kunstnerisk innslag ved Trondhjems Kvinnelige
Studentersangforening
- TKS synger folketone fra Bulgaria
- TKS synger So Ro Godt Barn
8. Pause 19:45-20.01
9. Sofaprat med spørsmål fra salen.
- Magnus Fure Runnerstrøm og innlederne (Kim Noguera
Gabrielli, Berit Berg og Lilas Alzaeem) står for sofapraten.
- Magnus gir orientering om hvordan stille spørsmål
- Presentasjon av Lilas
- Lilas forteller om sine opplevelser
- Magnus stiller oppfølgingsspørsmål
- Sofapraten går innom hvordan barn i krig har det, men også
hva som kan gjøres. Hvordan kan vi behandle barn med
slike traumer? Det er viktig å ha i bakhodet at traumer kan
melde seg lenge i etterkant.
- Politikere må passe seg for hvordan de omtaler flyktninger
og hvordan holdninger formes. Det politiske klima må endres
til noe positivt.

- Vi må bli bedre på integrering.
9.1 Guro Holte Igesund: Har nevnt at barn ikke får være barn i krig
og UNICEF jobber med at barn skal få pause fra krigen. Hvilket
blikk er det de som jobber med barn her har? Hvordan rekrutteres
de? Hvordan kan radikalisering forhindres?
9.2 Cathrine Storemyr: Hva gjøres i Norge for å bevare den
psykiske helsa til barn og ungdom som ankommer Norge?
9.3 Karen Mjør: Kan panelet gi konkrete eksempler på hva Norge
kan gjøre for å forbedre integreringen?
9.4 Wilhelm Storm Omre: Hva er deres forhold til humanitær
intervensjon i Syria?
9.5 Mathilde Enkerud: Hvilke tilbud syns du mangler i Norge?
10. Eventuelt
11.1 Gabriel Qvigstad: Oppfordrer til å spørre Nybyggkomiteen
dersom man lurer på noe om Nybygg.
11.

Kritikk av møtet
Ingen ytringer
12. Møtet er hevet. Eirik takker gjengene som har bidratt og
innlederne. Møtet heves klokken - 20.58
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