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MOT handler om å ta egne valg
Ungdommen er fremiden. At de unge gjør gode og riktige valg skal bidra til å gi dem gode og trygge liv.
Storebrand støtter MOT og deres mange og gode iniativ. Vi ønsker å være en viktig samfunnsaktør og ta aktiv
del i morgendagens utfordringer. Derfor er samfunnsansvar også ett prioritert satsingsområde i forhold til
våre kunder, ansatte, samarbeidspartnere og leverandører.

Les mer på www.storebrand.no/samfunnsansvar
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Vis MOT
– Ta egne
valg
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Løfter hverandre
med latter

De to MOT-ambassadørene Tettey og Skjelbred fra Rosenborg
ble med på fotoshoot i hjemmesnekret mikrofly. Latteren
var entusiastisk hele veien til flystripa. Så gikk den over til
det mer nervøse slaget.

Ambassadørpar
med bein i nesa
Alle vet at Andreas Ygre Wiigs jobb krever litt mot. Kanskje
krever det like mye å være kjæresten hans? Marion Ravn er
i hvert fall ingen pyse!

Kvinnherad kommune har funnet et prosjekt som hele
gjensidigestiftelsen.no
lokalsamfunnet
samler seg om. I spissen står ungdommene.
creo.biz Foto: Ole Musken
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I takt med tamburinen

Tøff i trynet
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Hvordan er det
egentlig å være ung?

70 nye MOT-skoler
Gjensidigestiftelsen vil bidra til å skape tryggere oppvekstmiljø
i Norge. Derfor har de sørget for at rundt 70 ungdomsskoler
kjører i gang MOT-programmet fra høsten av.
Helt knekt av
ei kvise på haka

Lurer du på hva ungdommen nå til dags er opptatt av?
Anniken og Tobias har svart på det meste!

12
Hva vil det si å ha
mot til å bry seg?
4

16
MOT på brystet
MOT lanserer ny t-skjorte i disse dager, og i den forbindelse
har vi gravd litt i fakta om t-skjorta. Vet du for eksempel hva
andre verdenskrig har med t-skjorter å gjøre, eller hvem
Norges største t-skjortenerd er?

Hvorfor er det så vanskelig å være ung?

25

Skal hedre de
modige

Nytt utseende
på nett

Ungdomstiden burde være en tid fylt av glede og forventninger. Men mange opplever
overgangen fra barn til voksen som vanskelig. Kanskje det er hormonene som
herjer i kroppen. Trangen til løsrivelse fra foreldrene er i hvert fall sterk. Og presset
fra omgivelsene øker. Resultatet er usikkerhet og frustrasjon som kan gi seg utslag
i negativ adferd.
MOT er en organisasjon som jobber for å bevisstgjøre ungdom til å ta egne valg
og se seg selv i en større sammenheng. Slik blir de modige og robuste og i stand

26
Satser over
hele landet

32

til å kanalisere positiv energi til seg selv og sine omgivelser. Gjensidigestiftelsen
vil gjerne støtte den positive tilnærmingen til adferdsutfordringer blant ungdom.
Derfor har vi bevilget midler til å gjennomføre MOT-programmer i ungdomsskoler
over hele landet. Se www.gjensidigestiftelsen.no

Søk om å få MOT til ungdomsskolen der du bor

– Jobben er en fin livsstil
Jobbe for å leve eller leve for å jobbe? MOT-sponsor og Reitan
Servicehandelsjef Magnus Reitan sier ja takk, begge deler.
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Dette er MOT

Elitelag i fotball har spilt med MOT på ryggen siden 1997. MOT
finansieres av stat, kommuner, skoler, stiftelser og næringsliv.

Sør-Afrika

Siden 1997 viser evalueringer at
MOT har bevisstgjort, og styrket
motet til minst 135 000 ungdommer.

MOTs Visjon
Varmere og tryggere oppvekstmiljø.

Tlf.: 73 82 99 60

E-post: mot@mot.no

MOT til å leve

MOT til å bry seg

MOT til å leve

Organisasjonsnummer: 976
037 244 MVA
MOT til å si nei

MOT til å bry seg
MOT til å si nei

MOT

Ung Nr. 1 2009 / Utgiver: MOT / Ansvarlig utgiver: Atle Vårvik / Redaktør/Tekst: Susanne Furøy Wergeland / Profildesign: Finn Olderøien, Scanpartner
til å leve
Produksjon: Creo Communications / Redaksjonsråd: Christin Engelstad / Layout: Vegard J. Aspelund / Prosjektleder: Una MOT
M. Solbakken
Forsidefoto: Kaia Means / Trykkeri: Grytting AS / Opplag: 50 000 / Takk til: Lisbeth Schjølberg, Nina Stiles, Kristian Vårvik, Ingrid Ness Rolland og Geir Nesset
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Inspirasjonen til å starte MOT for 12,5
år siden var å hjelpe unge mennesker
til å føle seg trygge og verdifulle, til å
tenke selv og ta vare på sine evner og
talenter. Som gründer av MOT er jeg
glad og takknemlig for at ungdommen
har tatt eierskap til MOT. Det er derfor
MOT har lyktes, og det er derfor vi kan
hjelpe flere og flere ungdommer til å
bli mer bevisste, modige og se seg
selv i en større sammenheng.
Vi er alle født som originaler, men
dessverre dør de fleste som kopier.
Lykken er ikke å være et glansbilde
skapt av andre. Vær deg selv! Ta vare
på din personlighet og ditt potensial.
Beskytt deg mot flokkmentalitetens
farer og gi blaffen i om du sier feil
ting, dummer deg ut eller kler deg
annerledes. Tenk på å vinne over deg
selv fremfor å sammenligne deg med
andre.

MOTgründer
Atle
Vårvik

Skal vi velge egne holdninger og
innstillinger trenger vi bevissthet og ikke
minst masse mot til å leve holdningene.
Skal vi ta egne valg må vi risikere å bli
avvist. Det trengs mot for ikke å gjøre
det alle andre gjør. Et menneske som
viser mot vil vokse og elske mer, bli et
levende menneske mer enn en kopi
og en figur.
Som leder i MOT er jeg ydmyk for at
dere ungdommer har gjort det enkelt
å etablere MOT i Norge. Det er dere
som har gjort MOT til et fenomen og
en livsstil i mange ungdomsmiljøer.
Det er også dere som har gjort det
mulig å ta MOT ut i verden. Vi har vært i
Sør-Afrika i tre år, og nå etableres MOT
også i Thailand. I tillegg er MOT på
norske skoler både i Spania og Belgia.

skaper bedre resultater enn noen
gang. Jeg tror dette henger sammen
med at menneskers behov for nærhet
og glede er grunnleggende, og da
spesielt i dårligere tider. Det ser ut
som lokalsamfunnene i stadig større
grad bruker MOT som et hjelpemiddel og
et viktig samlingspunkt der inspirasjon
kan deles og utfordringer løses. I ned
gangstider får vi nye statussymboler.
Trendbyråer mener vi går inn i en
antiforbrukstrend der jakten på det
nye og kule vil bli erstattet med iver
etter å gjøre gode saker på lokalt nivå.
La det bli kult med miljø der ungdom
gjør hverandre verdifulle, tar egne valg
og viser MOT – MOT til å leve, MOT til
å bry seg, MOT til å si nei
Atle Vårvik

Det er spesielt å være leder for et MOT
som er mer synlig, mer etterspurt og

MOT til å si nei

Her finner du MOT
Kongens gate 85, 7012 Trondheim

MOT til å si nei

MOT til å leve

MOT til å si nei

MOT til å bry seg

MOT South Africa ble etablert som en selvstendig organisasjon med
eget styre i mai 2008. MOT i Norge har bistått med startkapital og
praktisk hjelp i oppstartfasen. Fra september 2009 skal de være 100
prosent selvfinansiert. To skoleringer, av til sammen 72 nye MOTinformatører, er gjennomført i henholdsvis George og Cape Town.

Siden 1997 har ca 220 000
ungdommer opplevd MOTs
programmer.

MOTs mål
• Robuste ungdommer som tar
bevisste valg og tror på egne
krefter.
• Varme og trygge miljø der ungdom gjør hverandre verdifulle,
og forskjeller aksepteres.

MOT

MOT-navnet ble valgt på grunn av dets styrke. Mot er den viktigste
egenskapen et menneske kan ha. Mot er en nødvendighet for integritet.

Siden 1997 har MOT-med
arbeidere lyttet til ca. 490 000
drømmer og favorittfølelser
gjennom nærhet og øyekontakt
med ungdom.

Gjennom MOTs skolebesøk og
holdningsarbeid får ungdom
verktøy til å gi positiv energi til
seg selv og sine omgivelser.

MOT til å bry seg

MOT ble født, døpt og stiftet under VM på ski 22. februar 1997 på
Tollbua i Trondheim.

Tall & fakta
MOT har 2208 lokale medarbeidere
i Norge (MOT-informatører, MOT
ivatører og Ungdom Med MOT).

MOT

MOTs svangerskap var et kalenderprosjekt som startet rett etter OL på
Lillehammer. Befruktningen skjedde på Toppidrettssenteret i Olympia
toppens lokaler 13. april 1994.

Livet til ungdom i sentrum
MOT bevisstgjør ungdom til å ta
egne valg og vise mot – MOT til
å leve, MOT til å bry seg, MOT til
å si nei.

MOT

MOT ble startet av norske toppidrettsutøvere. Initiativtakere var skøyte
løperne Johann Olav Koss og Atle Vårvik.

VIS MOT
- TA EGNE VALG

”Du kan ta fra et menneske alt bortsett fra en ting: friheten til å velge holdning i enhver situasjon.”
Viktor Frankl, etter tre år i konsentrasjonsleiren Auschwitz
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Foto: Ludvig Killingberg og Therese Schjølberg Ekseth

trives veldig godt i selskap med
hverandre, og ikke minst med de
andre ungguttene i klubben.

Som utenforstående kan man ikke bli
annet enn forvirret. Skjellsordene hagler
konstant mellom de to lagkompisene
Alexander Tettey og Per Ciljan Skjelbred
på vei til den provisoriske flystripa sør
for Trondheim. Og så ler de.
Høyt og samtidig.

B

are ei drøy uke tidligere
var vi blitt vi enige om å
møtes en torsdag kl 13
for å reise til Ler og fly mikrofly.
Likevel er det ikke bare å hente
de to på Lerkendal til avtalt tid.
Den lille fotoshooten krever
tre-fire telefoner, spørsmål om
hva vil skal og hvor vi skal, et par
tillatelser og en utsatt trening.
Og, når vi endelig er fremme, en
liten overraskelse:
– Skal vi opp i fly?? Jeg var
sikker på du kødda!
Førstemann opp er Alexander.
Per er sikker på at han har fått
oppsummert alle kræsjmuligheter
mens kompisen gjør seg klar.
– Kan du se på Alex når han er
nervøs?
– Ja, det kan jeg. Og nå er han
greit nervøs. Det hadde vært
morsomt å måle pulsen hans,
smiler Per.
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Fem minutter etter tar det lille
hjemmelagde mikroflyet av fra
åkerstripa, og suser over hodene
på oss. Alexander vinker og
gliser, og hadde det ikke vært
for den høye duren fra motoren
hadde vi nok hørt den hikstende
latteren helt ned på jordet.
– Den latteren er smittsom.
Det er umulig å ikke le av den
gutten, han snakker så mye tull,
ler og er alltid blid. Det er hans
beste egenskap. Det er typisk
ham, sier Per nede på bakken.
Bygger et miljø
Midtbanespillerne har spilt sammen
i seks-sju år i Rosenborg. De
har fulgt hverandre tett hele
veien, og det er tydelig hvor
godt de kjenner hverandre når
de snakker sammen. De hadde
sin a-lagsdebut i samme kamp;
en minneverdig 3-0-seier over
Bodø/Glimt på Lerkendal 9. juni
2004. Nå er de begge fast i
startelleveren til Rosenborg, og

– På et fotballag er det alltid
veldig mange personligheter, og
det er ikke bare, bare å bygge
et godt miljø. Det vil alltid være
noen som bygger opp og noen
som bryter ned. Men det er en
fantastisk stemning i laget nå for
tiden, og Alex er definitivt en av
de som bidrar til det, sier Per.
– Påvirker humøret hans deg?
– Livet er en leik for han, og det
er klart man får lyst å være glad
tilbake. Han trenger ikke si så
mye heller, du smiler bare av å
se på han, fordi du vet han er blid.
Den useriøse tonen mellom
spillerne på Rosenborg bidrar til
at en fra før av leikpreget jobb,
blir enda morsommere. I tillegg
mener Per at innstilling har
mye å si for å få en god dag på
jobben.

jeg kommer hjem og mamma har
laget middag og redd opp senga
er det en god dag. Og i dag er
en god dag, for nå skal jeg ut og
fly, smiler Per idet flyet kommer
humpende bortover åkeren for
å sette av Alexander og plukke
opp Per.
– Og fint vær hjelper jo på. En
solskinnsdag i Sør-Trøndelag
sånn som i dag er herlig. Nå
kunne vi solt oss og blitt brune,
Tettey, roper han.
– Dette var sykt. Gled deg, får
han bare tilbake.
– Jeg prøver veldig hardt, men det er
umulig å terge ham, konstaterer Per.
En ny og en øvet
Mens Per har vært ambassadør i
lang tid, er det først i år Alexander
har bestemt seg for å være med
å fronte MOT. De har begge hatt
programmet på skolen.

– Andre påvirker meg mye, men
jeg har også mye jeg skulle ha
sagt til meg selv. Man kan i stor
grad velge om man vil ha en god
dag eller ikke.

– Jeg husker godt da vi hadde
MOT. Det var det eneste vi pratet
om det året på skolen. Det er
utrolig hvilket inntrykk det gjorde
da RBK-spillere kom og oppfordret
oss til å bry oss om hverandre. Nå
er jeg 21 år og det de sa sitter
spikret fremdeles, sier Per.

– Så hva gjør en dag til en god
dag for deg?
– Å få være med venner og
familie og ha det gøy med dem.
Familien er utrolig viktig, og hvis

– I den alderen man får MOT på
skolen er man egentlig gammel
nok til å være bevisst på det
budskapet MOT kommer med.
Men det trengs likevel. Det er

“

Andre påvirker meg
mye, men jeg har også
mye jeg skulle ha sagt til
meg selv.

”

Per har kommet ned på bakken, og forteller om en hinsides flytur – Skitlænt! Vi fløy først oppover, for så å stupe rett ned! Alexander lytter og ler og ler.

akkurat som med laget vårt.
Vi vet egentlig godt hva vi skal
gjøre, men vi må øve taktikk hele
tiden for å få det til å sitte. Øve,
øve og øve, følger Alexander opp.
– Fulgte dere oppfordringene
som MOT-informatørene deres
kom med?
– Jeg tålte aldri å se at noen ble
dårlig behandlet, og det kostet
meg aldri noe å si ifra. Jeg var
trygg på meg selv, og dreit i hva
andre mente, sier Per.
Alexander er opptatt med å få
av seg hjelmen og legger ikke
skjul på at han er fornøyd med
å ha kommet ned igjen i live.
Det er Pers tur til å ta en flytur, og
Alexanders tur til å svare på hva
kompisens beste egenskaper er.
– Alex! Jeg skal være ærlig. Er
det en person jeg ville dødd
med er det deg. Og dør jeg nå
vil jeg ha 50 Cent i begravelsen
min, er siste beskjed fra Per før

flyet triller av gårde.
– Ro deg ned nå, svarer en
sindig Alexander.
Raus mot fans
– Per gir av seg selv til folk. Hvis
vi treffer en fotballfan som vil
prate, så sier vi andre hei. Men
han stopper opp og prater. Av og
til prater han så lenge at jeg blir
lei og begynner å gå. Men han
skal ha for det, altså. Han gjør
det hele tiden!
– Per sier at din beste egenskap
er humøret. Er du alltid så blid?
– Ikke alltid, men kanskje 99
prosent av tiden. Har jeg en
krangel med dama blir jeg jo lei
meg. Men jeg må fikse det med
en gang. Etter fem minutter føler
jeg for å være meg selv igjen.
All latteren tror jeg kommer av
afrikansk mentalitet. Men Per
er faktisk den norske gutten jeg
kjenner som er nærmest å ha en
slik mentalitet selv.

Alexander er blitt halvveis kjent
for å alltid levere foran kamera.
Enten ler han av spørsmålene
han får, eller så svarer han noe
som alle andre ler av. I det siste
har han blitt grillet av lagkompiser
for blant annet å dra paralleller
til playstation når han svarer på
seriøse fotballspørsmål.
– Jeg har mye moro med
journalistene. Hvis jeg blir hentet
ut til mixed zone etter en kamp
blir det bare kødding. Jeg har
dessverre ikke sjans til å ta det
seriøst. Jeg ser ingen grunn til å
forandre meg for den gjengen.
Forholdet til journalister funker
på samme måte som forholdet
til alle andre. Hvis jeg er blid mot
dem, er de blide mot meg.

– Skitlænt! Vi fløy først oppover,
for så å stupe rett ned! Ahh! Nå
er jeg litt shaky. Og helt tydelig
full av begeistring. Per uttrykker
følelsen han hadde langt oppe i
lufta med livet sitt i hendene til
en hobbyflyver.
Alexander sitter selvfølgelig ved
siden av, lutter øre og ler og ler.
– Å, æ ler mæ ihjæl, kommer det
fra han på utpust.
Det er i grunn ikke så vanskelig
å forestille seg at det kan bli
skjebnen hans. Men om en god
latter virkelig forlenger livet er
i hvert fall MOT sikret å ha to
smørblide ambassadører som
stiller opp i mange år fremover.

De siste ordene fra Alexander må
ropes ut, fordi Per suser lavt over
hodene på oss, og lander noen
meter lenger bort.
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Astrid U. Jacobsen
Å ha mot til å bry seg er å søke kontakt hver gang man lurer på om
det er det rette å gjøre. Om det gjelder en god venninne som har
forandret seg, bestemoren i nabohuset som kanskje trenger litt hjelp
uten å tørre å be om det, eller kanskje en du ser går mye alene. Ofte
er det lett å vri seg unna ved å selv bestemme at den du bryr deg om
ikke ønsker kontakt, eller at det kanskje ikke er noe å bekymre seg for
i det hele tatt. Har du mot til å spørre får du i hvert fall et svar.

Aksel Lund
Svindal:
En situasjon der du bryr deg kan være en
situasjon der du skiller deg ut, så det krever
litt guts framfor å gå med saueflokken og
ikke gjøre noe.

ha mot til å bry seg?
– Hva vil det si å

Foto: Ludvig Killingberg

Askil Holm
For meg er MOT en måte å tenke
på. MOT gjør meg modig og gjør
meg positiv, engasjerende og
hjelper meg å tenke helhetlig.

Samsaya
Ailo Gaup

Det er tøft å bry seg og å ta seg
tid til andre! Å bry seg krever
mot – husk det!
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MOT
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MOT til å bry seg

MOT til å bry seg

MOT til å leve
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MOT til å bry seg

MOT til å si nei

MOT til å leve

MOT til å leve

MOT

MOTMOT-ambassadør?
til å si nei
MOT til å leve

MOT

MOT til å si nei

For meg handler det å ha mot
til å bry seg om å inkludere alle
rundt seg, både de man anser
som sine venner, men ikke minst
de som kanskje trenger en venn!
For meg handler også mot til å
bry seg om å tørre å si ifra om
noen blir behandlet urettferdig.

MOT til å si nei

Guro
Knutsen:

Mot til å bry seg betyr for meg
å være tøff nok til å ta riktige
valg både for seg selv og andre, når det kanskje kan virke
enklere å følge forventninger og
andres påvirkning.

MOT-ambassadørene følger sine egne veier og våger å
ha drømmer som de jobber hardt for å nå. Vi er overbevist
om at ved å ha ambassadørene på lag med MOT vil flere
ungdommer høre bedre etter hva MOT sier i klasserommet.
Vi tror også på at det er lettere for ungdom å stå for egne

meninger med en skare av suksessfulle ambassadører i
ryggen. MOT gjør en grundig jobb før en ambassadør får
forespørsel om å fronte organisasjonen. Det er viktig at
MOTs verdier etterleves, og at ambassadørene går foran
som modige forbilder.
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Foto: Ludvig Killingberg

“Vi visste godt at vi hadde vervet en
skikkelig tøffing da Andreas Ygre
Wiig, populært kalt ”Mandreas”,
takket ja til å bli MOT-ambassadør.
Så traff vi dama hans også, og forsto
raskt at vi hadde å gjøre med tøffere
og tøffest.”

Mandreas
Marion

M

Sterke følelser

OTs utsendte avtalte
å treffe Andreas
Ygre Wiig under
hans eget arrangement One
Call X Elements på Geilo, rett før
påske. Han skulle fotograferes
til MOT-kalenderen, som henger
i de fleste klasserom på landets
ungdomsskoler. Med seg hadde
han artistkjæresten Marion Ravn.
Vi var så heldige å bli kjent med
dem begge, og var ikke i tvil:
Her har vi ikke bare én, men to
ambassadører.
Og hvordan endte det? Joda,
Marion ble kjempeglad for at
også hun ble spurt, og nå skal
de to jobbe sammen for å styrke
ungdoms mot.
– Det er en ære for oss å bli spurt
om å være MOT-ambassadører,
smiler de to.
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– Helt fra jeg var ganske liten
har jeg hatt sterke meninger. Jeg
var alltid den som turte å si ifra
på skolen hvis noen ble mobbet.
Familien min flyttet ofte, og jeg
byttet skoler. Hver gang jeg kom
på en ny skole ble jeg mobbet,
men jeg var ganske tøff så det
gikk seg til raskt. Jeg turte å bry
meg når andre ble mobbet, og
det gjorde meg sterk og jeg ble
respektert, forteller Marion. Hun
håper hun sammen med Andreas

meninger

og meninger

Stjernestatus
At de begge er eksempler på det
å ha mot til å leve er det liten tvil
om. De har satset, og på hver sin
kant har de blitt store både i USA
og her hjemme i Norge. Hun som
artist og han som snowboard
stjerne. Men paret håper å kunne
være gode forbilder på flere
måter.

kan bidra til at flere opplever
ungdomstida som noe positivt.
Om å leve drømmen
Andreas er en av verdens
desidert beste snowboardkjørere,
med gull i slopestyle X-games to
år på rad. Han var den første til
å parkere OL-gullmedaljør Shaun
White, som inntil i fjor vinter
hadde stått på toppen av pallen
i alle snowboardkonkurranser.
Han har stått på som en helt og
er en fantastisk ambassadør for

“

Jeg turte å
bry meg. Derfor
ble jeg sterk og
respektert.

”

snowboard – og for MOT.
– Det å være med å arrangere
One Call X Elements er en måte
å gi unge muligheten til å leve
drømmen og få vist seg frem.
Jeg har også vært med på å

skrive et støttebrev for Vardåsen
i Asker for å få ordnet med rails
for ungdommene i min
hjemkommune. Det førte til at
kommunen satte av 140 000
kroner til det formålet, sier
Andreas. Støtte fra en av verdens
beste snowboardkjørere er av stor
betydning for ungdommene i Asker,
og Andreas selv er veldig bevisst
påvirkningskraften han har.
– Jeg blir hele tiden minnet på
at jeg er et forbilde, og tenker mye

over det. Jeg prøver å påvirke
ungdom på en bra måte og er
veldig bevisst på hva jeg gjør,
sier han.

Ingen snarveier til toppen
For Andreas innebærer det å bli
MOT-ambassadør egentlig bare
å fortsette det gode arbeidet.
Han mener selv MOT er veldig
forenlig med hans egne verdier,
og ikke minst med det å kunne
lykkes som snowboarder.
– MOT står for noe jeg liker.

Snowboard er en livsstil. Det er
et eget sosialt miljø i bakken, og
det er viktig at det er bra. Det er
ingen enkel vei å gå for å bli en
god snowboarder. Man må jobbe
hardt hele tiden, og man må ha
mye lek og moro i bakken for
å bli god. Derfor er det viktig at
miljøet der er godt, sier Andreas.

inspirere ungdom, spesielt jenter,
til å spille gitar og piano. Jeg
liker veldig godt den jobben MOT
gjør, og håper jeg kan bidra til at
ungdom blir oppmerksomme på
budskapet.
Jo takk, sier MOT da! Og ønsker de
to nye ambassadørene hjertlig
velkommen med på laget!

Også Marion ønsker spesielt å
påvirke ungdom som er opptatt
av det samme som henne selv.
– Jeg håper å kunne påvirke og
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Foto: AFP/Scanpix

Under første verdenskrig fikk
svettende, ullkledde soldater
fra USA øynene opp for hva de
europeiske soldatene brukte
under uniformen. De amerikanske
soldatene skiftet til bomullstrøyer,
som ble standard under andre
verdenskrig.

Publikum ble først sjokkert da
filmstjernene John Wayne, Marlon
Brando og James Dean viste seg
på fjernsyn i bare t-skjorta. Men
da James Dean gjorde suksess i
filmen Rotløs ungdom i 1955, ble
t-skjorta et moteplagg.
På 60-tallet kom nye varianter
av skjorta. Folk begynte også å
dekorere og farge t-skjortene
sine. Etter hvert ble det helt
vanlig å bruke t-skjorter til å
uttrykke det man står for eller å
spre reklame.
Kilde:wikipedia

på
brystet
MOT

”Mot er den ypperste av alle menneskelige
egenskaper, fordi det er den egenskap som
garanterer alle de andre.” Winston Churchill.
Churchill hadde et dårlig utgangspunkt for å bli en av verdens mest
betydningsfulle personer gjennom historien. Til tross for en ulykkelig
og ensom barndom, dysleksi, og at han verken var mors beste barn
eller en rollemodell på mange vis, ble han Storbritannias statsminister
under andre verdenskrig, 1940- 1945. Han var i sitt lange liv fremtredende som offiser, politiker og forfatter, og fikk nobelprisen i litteratur
for sine bøker. Han var en fremragende taler, og han verdsatte
egenskapen mot svært høyt. I år får hans ord og bilde prege våre
t-skjorter: ”Courage is the only thing”

Bestill
t-skjorte,
solbriller og
mye mer på
mot.no
Egne
MOT
solbriller

Sommer
2009

…
Oslo er Europas
t-skjortehovedstad!
Kilde: blog.spreadshirt.net

…
det fins en egen butikk
for tyske elg-elskende
t-skjorteentusiaster?
Sjekk:
elchtshirts.com

...
tidligere langrennsfantom
Inger Helene Nybråten gjør
suksess med Dialektskjurtur
på Fagernes?
www.dialektskjurta.no

…
det fins en
egen side om hvordan
du bretter t-trøya?
Sjekk ut:
www.howtofoldashirt.net

Til topps
med egen t-skjorte
Anne Lise Sjo Bårholm (18) vant MOTs designkonkurranse. T-skjorta
er en hyllest til MOT, og gjenspeiler det hun forbinder med MOT.
– MOT er for alle, så designet må være noe alle kan like.
For Anne Lise har MOT vært en livscoach som har hjulpet henne til å ta
egne valg fremfor å følge det andre gjør. Og når man ønsker å stå på egne
bein, kan livet gå opp og ned, akkurat som serpentinene på skjorta.
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En verden
for nerder
Foto: Anne Liv Ekroll/NRK

not war

Foto: Fabian Giæver

‘‘

Make
love,

Visste du at...

Norges t-skjortenerd nr. 1 er
Knut Nærum. Han har et ukjent
antall t-skjorter i skapet. Hver
uke får han tilsendt t-skjorter
fra folk som håper han stiller i
tv-ruta med deres skjorte. Vil vi
snart se ham i den nye t-skjorta
til MOT?
Sjekk følgende nettsider for kule
t-skjorter:
Noisebot.com er en typisk
t-skjorteside med morsomme
og underfundige t-skjorter. Litt
treige med å oppdatere.
Threadless.com oppdaterer
ukentlig. Flere undergrunnskunstnere designer for dem.
Eneste minus er at de ofte er
utsolgt.
Vil du ha t-skjorter som sjokkerer?
Tshirthell.com leverer skarp
sammfunnssatire. Dette er ikke
t-skjorter for familieselskaper.
Snillere t-skjorter finner du på
probat.no.
Finner du ikke t-skjorten du vil
trykke til ditt bryst kan du gå inn på
spreadshirt.no. Her kan hvem
som helst designe, kjøpe eller
videreselge t-skjorter.

17

Foto: Kaia Means

fram

De unge druser fram

Druse
Betyr å storme fram, springe vilt
eller styrte.
Kilde: Petter i Paradise Hotell

”De unge i dag
bryr seg ikke om
annet enn luksus
og løssluppen
livsførsel.
De trosser sine
foreldre, hiver
i seg maten og
tyranniserer sine
lærere!”

T

ror du utsagnet kommer
fra en sur gammel
lærer eller en veldig,
veldig skuffet mor
tar du skammelig feil! Ordene
stammer fra filosofen Sokrates,
og han sa det for omtrent 2 400
år siden. De voksne har alltid
klaget på de unge, og sagt at alt
var bedre før.
Men hvordan er det egentlig
å være ung i dag? Vi satt oss
ned med to ungdommer som
ikke kjente hverandre fra før, og
snakket om det vi tror ungdom
er opptatt av, og foreldre kanskje
ikke tør å spørre om. Etter noen
timer hadde vi fått vite mer enn
vi kanskje skulle ønske oss, men
konklusjonen var klar: de unge nå
til dags er reflekterte, åpne og
optimistiske!
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Profil

Profil

Anniken Engelstad Holt schmell!!!

Tobias Fredø har satt bort skiene:(

Vegg

Profil

Bilder

Grupper

Vegg

Basisinformasjon
Kjønn:
Kvinne
Bursdag:
August 19, 1993
Hjemby:
Oslo, Norway
Sivil status: Kjæreste med
Will Arkle
Interresert i: Menn
Leter etter: Vennskap

Om å være ung

Profil

Bilder

Grupper

Basisinformasjon
Kjønn:
Mann
Bursdag:
Februar 21
Hjemby:
Oslo, Norway
Sivil status: Gift med
Nicholas & Sullivan
Politisk holdning: Tu Colo
Religiøs holdning: Tu Madre

På bildet: Åse Base, Anniken Engelstad Holt.
Ingrid Hansen sier: Dere ser nesten sporty ut

På bildet: Tobias Fredø
Kommenter bildet her

Hva er best og verst med å være ung

Medlem av:
Petter og Mats i Paradise Hotel, I bet i can find 500,000 people who
know someone who is called Alex, Hjelp til med å sette alkohols
aldersgrensen ned til 16 år!, I was born in 1993 - The best year
ever!, Er jeg den eneste som ALLTID mister siste buss hjem ?,
Bakromserotikk med Trym og Tellef, Marienlyst skole 08/09, We be
clubbing!, Klaus og Magnus sine tøde nye ord!, MILLIONS AGAINST
FACEBOOK’s NEW LAYOUT & TERMS OF SERVICE, ATLANTIC, WE ♥
UGG AUSTRALIA., One Tree Hill ♥, Skiers vs Snowboarders the race
to 1,000,000 - SKIERS Group, Født i 1993 ?, Alle barna hadde et liv,
så kom Facebook!, for alle som hater tokio hotell, Gruppa til ære for
de falne norske soldatene i Afghanistan, I secretly hope I get a rare
disease so I can meet Dr. House, For oss med klesskap på gulvet!

Bilder

10 album

Fest hos Kaia
34 bilder
Oppdatert søndag

Hundepasseren
7 bilder
Oppdatert 23.04.2009
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Medlem av:
Erik Bruun-Olsen som Goggen Anker-Hansen, Klubb for de keege
med stjerne i navnet sitt., De som vil ha den GAMLE forsiden til
facebook!!, Fy Fasan, Hovseter Filmprosjekt 09, 100,000,000
Against Facebook Owning Its User’s Photos!, Nei til hijab i politiet,
Pure Rush, 14 ting du MÅ gjøre i heisen!, We who support the
piratebay, NEI til halvering av sommerferien!, NEI ! TIL 20- ÅRSGRENSE PÅ SNUS & RØYK , Oral Bee Fan Club, Norges TwintipForbund,
1,000,000 For Obama To Grow An Afro!, Quiksilver Camp 2009,
Mikkel er dum som tror han tar d-spin 9 når det egentlig bare er
back!, Hjelp til med å sette alkoholsaldersgrensen ned til 16 år!,
“Jeg er ikke sint, jeg er bare veldig veldig skuffet”, Sled Dogs
Snowskates, Good Vibrations’09, I have a Dream.....(T-Bane)Linje 1
Tryvann skisenter.

Bilder

4 album

Anniken: Best er så mye! Mye fritid. Mye mer morsomt enn å være
voksen! – ”schmell!” Det verste er at det er så utrolig mye press på
skolen, med venner, karakterer og lærere. Det er syyykt vanskelig.
Tobias: Det beste er at man har lite ansvar og mye å se frem til! Det
verste er alt press på fag, klesstil og fra foreldre.
Vanskeligste valg til nå:
A: Videregående og om jeg skal ta tatovering. Da blir jeg arveløs!
T: Videregående. Når det gjaldt konfirmasjon fikk jeg ikke noe valg.
Ingen kirke, ingen gaver, sa mor… Bare emoer har tatovering.
Hva er deres favorittdings?
A: Mobilen. Den er jeg helt avhengig av!
T: ipoden, den har jeg med overalt. Men jeg får ikke lov å laste ned ulovlig.
Hvilke nettsteder har dere profiler på?
A: Jeg er bare på Face, men har profil på Nettby og Twitter også.
T: Jeg er bare på Face. Nettby er en skitten versjon av Face.
Hvilken stil har dere?
A: Vet ikke. Det viktigste er å ikke være berte eller brunkremhore, som
er det værste du kan bli kalt som jente.
T: Homo er vel det mest nedsettende som brukes om gutter.

I parken
22 bilder
Oppdatert i går

Wiiiiiiii
14 bilder
Oppdatert 01.02.2009

På bildet: Anniken Engelstad Holt
Kommenter bildet her

Kjenner dere noen som er homofile?
A: Ja, mange. Fire homo gutter og en bifil jente. En av dem har blitt
banket opp.
T: Jeg kjenner ingen, men mistenker noen.
Er det vanlig å kysse noen av samme kjønn?
A: Jentekyssing er helt normalt. Det er ofte litt klining og roting mellom
jenter på fest.
T: Jentekyssing er helt greit, he he.
Har dere mange venner?
A: Ja, jeg kjenner mange, men det er bare to eller fire venner jeg
stoler 100 prosent på.
T: Vi er en guttegjeng på fem til syv stykker. Noen venner kjenner jeg
fra skolen, og andre fra idrett.
Driver dere med idrett?
A: Jeg drev med klatring og dans, men det tok for mye tid i forhold til
skole og venner. Jeg skal begynne på Elixia når jeg blir seksten.
T: Jeg står på ski, sykler og spiller fotball. Men jeg vil også gjerne
trene i studio etter hvert.
Hvor ofte går dere på fest?
A: To ganger i uka. Men det er ikke alltid så mye folk. Jentefors kunne
jeg hatt, men ikke fest.
T: Fredag og lørdag om jeg ikke må være barnevakt. Jeg vil aldri ha
fest selv, det er alltid noe som blir ødelagt eller borte.

Mobilbruk gir tidlig sex-debut

Musikktyver

Flest fordommer

Jenter med stor mobilaktivitet har åtte
ganger så høy sannsynlighet for å ha
debutert seksuelt enn de som sjelden
bruker mobiltelefon.

En fersk britisk undersøkelse
viser at ungdom i snitt har
over 800 ulovlige låter på
musikkspillerne sine.

Ungdom mellom 12
og 18 år har de mest
negative holdningene til
homofili.

Kilde: Aftenposten

Kilde: sinnets helse.no

Trener like mye
Unge trener like mye som for ti år siden,
men friluftslivsaktiviteter som tur i skog og
mark har gått ned. Nye populære idretter er
snowboard og klatring.
Kilde:NOVA
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Valgene

Valgets kval
På bildet: Tobias Fredø
J. Olsson sier: Litt sketchy i lufta der...

På bildet: Anniken Engelstad Holt, Hedda
Frølich
Kommenter bildet her

Hvordan får ungdom under 18 år tak i alkohol?
A: Det må man klare selv. Noen har fake-leg, og så vet alle hvilke
butikker som selger til unge. En venninne av meg får av moren sin.
Det er litt rart.
T: Jeg ville aldri fått av mamma og pappa! Ellers er det vanlig at man
tar åpna øl på fest når noen setter fra seg en flaske. Det gjør alle.
Hva med røyking og snusing?
A: Mange helt ned i 8. Klasse røyker og snuser. Jenter snuser også.
T: Jeg får ikke lappen om jeg blir fersket med snus.
Og narkotika?
A: Mange har prøvd hasj. Det skal ikke jeg.
T: Jeg vet ikke om noen som har prøvd, og jeg har ikke tenkt å
gjøre det.
Har dere hatt den ”store samtalen om sex med mor og far”?
Og hva har dere lært på skolen?
A: Jeg snakker mye med mamma. Vi kan snakke veldig åpent om sex
og sånn. Seksualundervisningen på skolen kommer for sent.
T: Da jeg fikk ordentlig kjæreste kom samtalen ved frokostbordet. Det
var skikkelig kleint! Det vi lærer på skolen kan de fleste fra før.
Når er det vanlig å debutere med sex?
Og hvor har ungdom sex?
A: I tiende klasse. Noen har sex på et rom på fest. Det er ekkelt.
T: Jeg tror jenter ofte er litt yngre enn gutter. Sex kan man ha overalt.

På bildet: Tobias Fredø
Kommenter bildet her

På bildet: Anniken Engelstad Holt, Hedda
Frølich
Vegard Solberg sier: Så søtt

Er det lett å få dårlig rykte?
A: En jente som roter med mange blir fort kalt tøs. Gutter blir kalt
players. Mange jenter holder seg unna dem.
T: For gutter er det nok slik at jo flere jenter de er sammen med, jo
mer creds får de, dessverre.
Hva er viktig for å bli forelsket?
A: Noen ganger blir man tiltrukket av noen med en gang.
T: Både utseende og personlighet er viktig. Det er holder ikke å bare
være pen.
Har dere blitt mobbet?
A: Ikke direkte mobbet, men jeg har følt meg utenfor. Også har jeg fått
noen kommentarer på Face og sms.
T: Jeg ble mobba i andre klasse for stamming. Jeg kan ha mobbet
noen selv uten å forstå det. Det er lett å slenge en kommentar.
Har dere vært deprimert?
A: Ja, når det har vært bråk i familien.
T: Nei, aldri.

På bildet: Legg til tag her

I ungdomstida får man i stadig større grad
lov å bestemme over seg selv. Men det betyr
også at man må ta ansvar for egne valg og
leve med konsekvensene. Her er bare noen
av de valgene ungdom må ta:
Skal jeg satse på skolen, være med venner eller gå på trening
Velge hvilke lekekamerater som skal bli mine venner

Hvem eller hva påvirker dere?
A: Venner og media.
T: Venner, særlig de på ski. Ikke kjendiser!

Skal jeg konfirmere meg, og i så fall vil jeg ha humanistisk,

Er dere engasjert i politikk, og bør man få stemmerett når man
er seksten?
A: Jeg burde være mer interessert. De vennene mine som er det er
enten RV eller Høyre. Jeg syns det er for tidlig å stemme når man er
seksten.
T: Jeg har mange meninger, men syns jeg er for ung til å stemme.
Opplever dere rasisme rundt dere?
A: Ikke i mitt miljø. Alle har fordommer, men det er ikke mye rasisme.
T: Jeg opplever det ganske likt der jeg bor.
Hva er det modigste du har gjort?
A: Tatt dykkelappen!
T: Et hopp på ski i Trysil!

kristelig eller akademisk konfirmasjon
Vil jeg prøve rusmidler, og i så fall når og hvilke
Hvilken stil skal jeg velge. Er jeg raddis, pønker, emo, nerd eller soss
Skal jeg ta mopedlappen
Når kan jeg begynne med sminke
Hvis foreldrene mine skiller seg, hvor vil jeg bo
Hvilke tilvalgsfag skal jeg ta, og hvilken videregående vil jeg gå på

Hva drømmer dere om?
A: Å bli lykkelig. Kanskje flytte et annet sted.
T: Jeg har ikke noen spesielle fremtidsdrømmer.

Hva vil dere jobbe med?
A: Noe kreativt
T: Noe innen økonomi eller reklame.

Hva betyr følgende for dere:
MOT til å leve
A: Å prøve nye ting
T: Å ikke bare sitte på ræva
MOT til å bry seg
A og T: Å være omtenksom
MOT til å si nei
A: Ta avstand fra ting man ikke har lyst til
T: Å si nei til gruppepress

Vil jeg røyke eller snuse
Klarer jeg å ha ekstrajobb
Vil jeg følge trender eller ha min egen stil
Fins det noen saker å brenne for, og vil jeg holde på med miljø/politikk
Skal jeg være lydig eller i opposisjon til foreldrene mine

Drikker mer

Færre røyker

Debuterer tidligere

Ni av ti har munnsex

Deppa ungdom

Rasisme

Fornøyde

Alkoholforbruket blant ungdom
økte rundt tusenårsskiftet, og er
nå på 4,5-5 liter. Gutter drikker
klart mer enn jenter.

Røyking i undomskolen har sunket
med 30 %.

Debutalderen er redusert med et halvt år for
gutter og et år for jenter. Medianen er 16,7 år
for jenter og 18 år for gutter.

88 % av jentene og 84 % av
guttene som har hatt samleie har
også hatt munnsex.

Kilde: Seksualvaneundersøkelsen ”Ung i Norge”.

Kilde: Seksualvaneundersøkelsen ”Ung
i Norge”.

I undersøkelsen
“ung, svart og
norsk” var alle
blitt mobbet.

4 av 5 ungdommer i Norge er
fornøyde med livet.

Kilde: Ung.no

13 prosent av alle unge
mellom 13-15 trenger
behandling for angst
eller depresjon.
Kilde: TOPP-undersøkelsen

Kilde: OMOD

Kilde:Sirus
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Når skal jeg ha sex med noen
Hvilken type prevensjon skal jeg bruke

Kilde: TOPPundersøkelsen
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FLERE BØKER FOR PENGENE

Skal hedre de modige
I år skal MOT og Norske idrettsutøveres Sentralorganisasjon
(NISO) kåre ”Årets Modigste Fotballspiller”. Målet er å finne
den som etterlever MOTs verdier på beste måte, og hedre
denne spilleren under NISOs ”Årets Spiller”-kåring i november.
I ni år har NISO arrangert kåringen der spillere
fra Tippeligaen, Adeccoligaen og Toppserien
for kvinner blir hedret for sine prestasjoner. I
fjor vant Alanzinho prisen for Årets spiller i
Tippeligaen, mens MOT-ambassadør Guro
Knutsen vant på jentesida. Det er spillerne selv
som bestemmer hvem som skal vinne, og
dermed henger prisene høyt blant utøverne.
Pris som varmer
– Det at de jeg spiller mot syntes jeg hadde
en god sesong i fjor, og til og med mente at
jeg fortjente en så gjev pris var utrolig artig.
At det er spillerne som unnet meg prisen gjør
den ekstra spesiell. Jeg må innrømme at jeg
ble helt varm i hjertet, sier Guro Knutsen om
å få Årets Spiller-prisen i fjor.
I år blir det altså mulig å bli den første
spilleren i historien som vinner prisen i

kategorien: ”Årets Modigste”. Spillerne skal
bestemme hvem de synes har etterlevd MOTs
verdier best i sesongen 2009. De skal vurdere
hverandre, og finne den som har MOT til å
bry seg, MOT til å leve og MOT til å si nei.
Videre skal spilleren ha brydd seg om, og tatt
vare på seg selv og de rundt seg. Vinneren
skal også ha vist glede og begeistring over
fotballyrket og fremstått som et godt forbilde
med gode holdninger. Det er også viktig at
han eller hun har hatt tro på seg selv og laget
sitt, møtt utfordringer med en positiv holdning,
og ikke minst turt å gå egne veier.
Ser frem til å stemme
Guro Knutsen synes det er bra at man blir
hedret for andre egenskaper enn bare de
man viser på banen.
– Jeg synes det er et kjempeflott tiltak.
Selv om det som skjer på banen skal være

Foto: Ludvig Killingberg

ARK BOKHANDEL

i fokus, må man ikke glemme at man
som toppfotballspiller også har fantastiske
muligheter til å bidra på andre måter. Å sette
fokus på blant annet mot til å bry seg er
kjempebra, og jeg ser fram til å stemme fram
en super vinner, sier hun.
Hvem som blir Årets Modigste Toppfotballspiller 2009 får vi svar på den 8. november,
når cupfinalene er ferdigspilte, og spillerne
skal avrunde årets sesong med kåring og
feiring.

“Arbeid som om du ikke trenger pengene. Elsk som om du aldri har blitt såret. Dans som om ingen ser på deg.“
Dawn Airey

Nytt utseende på nett

5 ÅR MED MOT TIL Å GÅ EGNE VEIER!
Ark bokhandel er stolt samarbeidspartner med MOT og glad for å kunne bidra til den flotte innsatsen organisasjonen gjør med
holdningsarbeid rettet mot ungdom. I Ark Bokhandel har vi hatt mye å lære av MOT, og vi har satt stor pris på bidrag fra MOT i form av
foredrag med fokus på holdning og verdier.

Ark.no

Den gamle forsida på mot.no
har fått mye ros, og mye ris.
I 2007 utviklet Plastikk Media
en side som var ganske
annerledes enn de fleste andre
nettsteder. Men siden den
gang har det dukket opp en
del nye behov når det gjelder
funksjonalitet og innhold.
MOT vokser og vokser, og
ledelse og organisering flyttes
fra Servicekontoret og ut i
lokalsamfunnene.
Den nye forsida til MOT.no
skal gjenspeile veksten, og

har fokus på distriktene. Den
vil inneholde informasjon om
MOT-aktiviteter rundt i det
ganske land, og ha en oversikt
over alle kommuner og skoler
som samarbeider med MOT.
I tillegg vil den ha en nyhets
blogg som oppdateres flere
ganger daglig. De eksisterende
nettsidene vil ligge bak den nye
forsiden, med samme innhold
som nå. Det er Smart-Media
som har utvikler den nye siden,
og i løpet av mai er det den
som vil dukke opp når du
klikker deg inn på mot.no.
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Satser over

hele

Går i takt til

landet

tamburinen

I 2008 ble Lokalsamfunn med MOT prøvd ut i
17 kommuner spredt over hele landet. Modellen
har vært kjærkomment mottatt lokalt, og tilbake
meldingene er svært positive. Fra 1. januar i år
begynte konverteringsarbeidet av alle avtalene våre.
Innen utgangen av 2009 har vi satt oss som mål å
ha 70 Lokalsamfunn med MOT over hele Norge.

Tidligere har MOT vært et program i
skolen. Nå er vi i full gang med å gjøre
om samarbeidsavtalene våre til det
vi har valgt å kalle Lokalsamfunn med
MOT-avtaler. Hele prosessen grunner
i forskningsresultater som viser hva
som skal til for at holdningsskapende
arbeid skal fungere optimalt.
Har gått MOT i sømmene
I en rapport fra 2006 ble mange
skoleprogram dratt i tvil. Årsakene var
ofte svak forankring i teori og empiri,
og liten grad av evaluering. MOT
var blant de programmene som fikk
kritikk, og det ble umiddelbart satt i
verk tiltak for å imøtekomme denne og
forbedre oss. I over to år jobbet vi med
faglig videreutvikling, tydeliggjøring og
kvalitetssikring.
Vi har gått MOT i sømmene for å få
på plass flest mulig av forskernes
anbefalinger i rapporten.  Resultatet er
helhetsmodellen Lokalsamfunn med
MOT, hvor flere viktige endringer er gjort.

Tamburinteam
For det første er det ordfører og
rådmann som på vegne av kommunen
skriver under en Lokalsamfunn med
MOT-avtale. Toppforankring er viktig
for eierskap, tilrettelegging, tilgang på
ressurser og forpliktelse. Det dannes
lokale nettverk, som vi har valgt å kalle
tamburinteam. Disse skaper en platt
form der samarbeid kan styrkes og
erfaringer kan utveksles.
Ungdom med MOT er obligatorisk
fra år to i et Lokalsamfunn med
MOT. Verdien av MOTs arbeid vil øke
betraktelig når vi har ungdommer som
er tilstede i sitt lokalmiljø hver eneste
dag, og som kan påvirke miljøet gjen-

MOTansatt
Helene
Myhre

nom å være gode rollemodeller som
tør å stå for egne valg. En Ungdom
med MOT vil fungere som en slik positiv rollemodell, og vil være en viktig
medspiller i et Lokalsamfunn med
MOT. I tillegg blir ikke MOTs verktøy
lenger brukt bare i skolen, men også
på fritidsarenaer, gjennom Aktive
Medspillere med MOT. Dette er viktig for
å oppnå samarbeid i flere ledd, og for at
ungdom skal få prøve ut MOT i praksis.

Kvinnherad kommune
har funnet en arena hvor
hele lokalsamfunnet kan
møtes og samarbeide.
Gjennom forankring i
skoler, politi, politikk,
administrasjon og idrett
har MOT skapt en felles
forståelse, og sørget for at
lokalsamfunnet går i takt i
riktig retning.

Forskning om forebygging
Basert på 20 års forskning på forebyggende arbeid har flere forskere gått sammen om
å oppsummere hva som må være på plass for at et forebyggende tiltak skal fungere:
1. lokalsamfunnet må være klar for tiltaket
2. effektive koalisjoner i lokalsamfunnet må dannes
3. programmet må passe til lokalsamfunnet
4. lojalitet til programmet må opprettholdes
5. tilstrekkelige ressurser, trening, teknisk assistanse og omtanke
for evaluering må være tilstede

“For å lykkes må du tro så lidenskapelig på noe at det blir virkelighet.”

Anita Roddick
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Tamburinteamet
Politiet om MOT
– Vi hyller det langsiktige, gode arbeidet de gjør
i kommunen. Vi har valgt å ha med MOT-lederen
Kristian Bringedal i det nystartede politirådet vårt.
Stig Dagfinn Tveiten, politioverbetjent.

Idrettsleder med
MOT
Et tamburinteam består av alle som
jobber med MOT i et lokalsamfunn.
• Ministeren er den lokale MOT-lederen
• Dirigenten organiserer alle MOT-arrangementer
• Informatørene gjennomfører programmet
i skolene
• Ungdom med MOT jobber for godt miljø på
skolene
• MOTivatører møter ungdommen i fritida
• Manageren organiserer det holdningsskapende
arbeidet på fritidsarenaene
• Høvdingene er rektorer på skolene
• Ambassadørene er lokale forbilder som går
foran som gode eksempler
• Playmakere er ildsjeler som bidrar til at
MOT fungerer.
Man spiller så mye bedre på et
team!

– Jeg har vært på
MOTivatørkurs, og nå
skal Matre IL bli Aktiv
Medspiller i MOT.
Det er veldig gøy at vi
blir det første idretts
laget i Kvinnherad som
skal være med i MOT.
Når flere idrettslag
kommer etter kan vi
lage MOT-turneringer.
Amund Furdal, Matre IL.

Ungdom med MOT
Niendeklassingene har lært å skape et godt miljø på
skolen. De skal bidra til at 7. klassinger får en myk
overgang til ungdomsskolen.
– Informatørene våre kom med mye bra, og de
hadde det så gøy på jobben. Derfor ville vi
også inn i MOT. Vi hadde det kjempekjekt på
skoleringssamling og lærte noen triks vi kan bruke
i klasserommet. Vi får utfordre oss selv ved å kjøre
MOT-programmet i en klasse. MOT har gjort veldig
mye bra for Kvinnherad!
Oda, Ragnhild, Anna, Jeanette og Kari, Ungdom
med MOT.

Informatører om MOT
MOT-informatørene sørger for at programmet blir gjennomført i ungdomsskolen.
– Det blir lagt til rette for at vi kan gjøre en god jobb, og vi blir møtt med en
utrolig positiv holdning av alle, ikke minst ungdommene selv. Det er en fordel at
mange i lokalsamfunnet vet hva MOT er. Det gir oss veldig mye tilbake å være
informatører, sier Linda, Marit, Signe og Synneva, MOT-informatører (Og Sivert,
fremtidig MOT-informatør).

Rektor med MOT

Kommunalsjefen
om MOT
– MOT er et verdifullt
program for ungdommene våre. De
unge blir tryggere og
sterkere, slik at de
kan gjøre bevisste
valg i en utfordrende
ungdomstid. MOT
er et viktig element
i vårt forebyggende
ungdomsarbeid.
Asbjørn Skår,
kommunalsjef.
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Ordfører om MOT

Kultursjef for MOT
– Det er mange årsaker til hvorfor MOT
lykkes så godt i Kvinnherad. MOT er forankret
i politisk og administrativ toppledelse, og
ansvarsplassert under Kultur og fritid.
Kommunen har tro på ungdommen og lar
dem ha innvirkning på politikken gjennom
ungdomsrådet. Der er MOT oppe veldig ofte. Vi får også gode tilbakemeldinger
fra politiet, skolene, informatørene, politikere og lag- og organisasjoner. MOT er
forankret i hele lokalsamfunnet. Kristian Bringedal, kultursjef og MOT-leder.

– De som jobber i MOT
i Kvinnherad er veldig
synlige. De når inn til
ungdommen, som bryr
seg om MOT. Det står
det respekt av. MOT
er en organisasjon som
har noe sunt og godt i
seg, og det er en god
investering for oss politikere å prioritere dette. MOT
er viktig, og har et godt fotfeste i kommunen vår.
Tross trange budsjett er det bred enighet politisk og
i administrasjonen om å samle oss om MOT. Vi har
kommet dit vi er i dag fordi vi drar lasset i lag og holder
MOTet oppe sammen. Synnøve Solbakken, ordfører.

– Mange foreldre har
gitt gode tilbakemelinger
på MOT, og vi ønsker
at det skal være en del
av undervisninga. Det
å lære seg å ta vare på
seg selv, er usannsynlig
viktig. Vi ønsker at
elevene skal lære seg
å stoppe opp og tenke;
”Vil jeg dette?”.
Stein E. Schille,
rektor Rosendal
Ungdomsskule.

Ambassadører med MOT
16-årigene Linn Tveiten og Anders Næs er lokale
MOT-ambassadører. Begge går på fotballgymnas,
og spiller henholdsvis på Brann og Sandviken.
– Det var en ære å bli spurt om å være ambassadør.
Jeg er veldig inspirert av den jobben andre idretts
utøvere gjør for MOT, spesielt Per Ciljan Skjelbred.
De er gode forbilder og jeg ønsker å gjøre det
samme, sier Anders
– Vi hadde MOT på skolen. Klassen ble mer sammen
sveiset etter MOT-besøkene. Da jeg ble spurt om
jeg ville bli ambassadører syntes jeg det var veldig
gøy, sier Linn.

Malmanger skule
7. klasse på Malmanger skule i Rosendal har hatt besøk av Ungdom med MOT.
– Det er veldig bra at de kommer fra ungdomsskolen og forteller litt. Da har vi
noen vi kjenner der når vi skal begynne til høsten. De fortalte om ungdomsskolen
og kom med noen tips. De sa vi ikke burde gjøre oss avhengige av en enkelt
venn, men heller være venner med alle i klassen og ha et godt klassemiljø.
Johannes Guddal og Jens Mehl Gjerde, elever.

“De fleste mennesker er akkurat så lykkelige som de beslutter seg for å være.”
Abraham Lincon
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gjensidigestiftelsen.no

skoler
på timeplanen

får

Nærmere hundre skoler over hele landet
søkte Gjensidigestiftelsen om å få MOTprogram til sin skole i forbindelse med en
nasjonal kampanje tidligere i år. Gjennom
programmet gir MOT de unge verktøy til
å velge selv og stå for sine valg gjennom
den krevende ungdomstida.

Siri Nodland Raste
Foto: Scanpix
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Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

– Vi har valgt å støtte MOT fordi
vi tror organisasjonens viktige
holdningsarbeid blant ungdom
bidrar til å skape tryggere oppvekst
miljøer over hele landet, sier Siri
Nodland Raste, som er leder for
tildelinger i Gjensidigestiftelsen.
Sammen med Norges første
professor i spesialpedagogikk,
Edvard Befring og MOTs
gründer og leder, Atle Vårvik
satt hun i juryen som valgte ut
skolene etter en omfattende
evaluering gjennomført av
MOT-medarbeidere.

creo.biz Foto: Ole Musken

Tøff i trynet

Edvard Befring

Gir selvtillit og selvrespekt
Professor Befring har hatt kontakt
med MOT siden 1996/97. Og han
er oppglødd over MOTs eksistens.
– MOT styrker ungdoms selvtillit
og selvrespekt med det positive
fokuset som er så viktig, og som
forskning viser at blir forsømt i
skolen, sier han. Det er først og
fremst kamerater og foreldre som
oppmuntrer de unge.
– I skolen blir det kjørt så hardt
på prestasjoner at lærerne
nesten ikke tør å være positive
og oppmuntrende, forteller
han. Befring, som driver med
læringsforskning til daglig, mener
optimisme er helt avgjørende for
å lykkes med læring og med livet
for øvrig.
Imponerende engasjement
– Målet med vårt arbeid er å gi
ungdommen mot til å velge selv.
Basert på de tre grunnverdiene
mot til å leve, mot til å bry seg
og mot til å si nei.

Vi vet at ungdomstida er krevende
og preget av mange, og til tider
vanskelige valg. De unge trenger
både bevisstgjøring og mot for
å mestre alle utfordringene, og
tørre å ta egne valg i denne
perioden. I MOT møter vi dem
uten å dømme eller bruke
pekefingeren, sier Vårvik. Han
forteller at han er imponert over
de mange gode søknadene fra
skolene. – Spesielt gledelig er det
at så mange rektorer har engasjert
seg, sier han.
Med MOTsk personlighet
Juryens begrunnelse for valg
av skoler er at skoleledelsens
motivasjon er stor, og de virker
mulighetsfokuserte. – Og ikke
minst virker det som det er en
stor vilje til langsiktighet, sier
Vårvik. Alle skolenes motivasjon
og gjennomføringsevne er vurdert
av MOT-medarbeidere som har
vært på skolebesøk.

Forutsetning for tildeling av et
MOT-program til skolen er at
det skrives en kontrakt mellom
skolen og MOT og at dyktige
MOT-informatører rekrutteres.
– Disse er mennesker som er
idealistiske, rause, målbevisste,
oppriktige, mulighetsfokuserte
og ungdommelige, sier Vårvik.
Mange MOT-informatører er
skolepersonell på egen skole,
mens andre er eksterne med
annen bakgrunn. Informatørene
intervjues av MOTs ledelse
for å kvalitetssikre at det er
MOTsk personlighet på alle som
rekrutteres. Videre deltar de
utvalgte informatørene på MOTs
tre dagers skolering i juni, før
det er sertifiseringssamling på
sensommeren.
Programmet settes i gang på
alle de tre ungdomstrinnene
på skolene etter skolestart til
høsten.

Helt knekt av
ei kvise på haka

Hvorfor er det så vanskelig å være ung?
Ungdomstiden burde være en tid fylt av glede og forventninger. Men mange opplever
overgangen fra barn til voksen som vanskelig. Kanskje det er hormonene som
herjer i kroppen. Trangen til løsrivelse fra foreldrene er i hvert fall sterk. Og presset
fra omgivelsene øker. Resultatet er usikkerhet og frustrasjon som kan gi seg utslag
i negativ adferd.
MOT er en organisasjon som jobber for å bevisstgjøre ungdom til å ta egne valg
og se seg selv i en større sammenheng. Slik blir de modige og robuste og i stand

til å kanalisere positiv energi til seg selv og sine omgivelser. Gjensidigestiftelsen
vil gjerne støtte den positive tilnærmingen til adferdsutfordringer blant ungdom.
Derfor har vi bevilget midler til å gjennomføre MOT-programmer i ungdomsskoler
over hele landet. Se www.gjensidigestiftelsen.no

Søk om å få MOT til ungdomsskolen der du bor

Skoler med MOT
MOT i ungdomsskolen og i den videregående skolen
bygger oppunder skolens arbeid med å skape varme og
trygge miljø og styrke enkeltindividets mot til å ta vare
på seg selv.

sette grenser for seg selv og respektere andres grenser,
å fokusere på det positive og rose seg selv og andre,
skape mestringsfølelse og gi hverandre følelsen av å
være betydningsfulle og verdifulle.

MOT i ungdomsskolen: Et helhetlig pedagogisk
program der elevene møter MOT 15 ganger over tre år.
Møtene har forskjellig innhold, og tar sikte på å skape et
godt miljø gjennom å bevisstgjøre og trene ungdommene
i samhandling og kommunikasjon. De øver på å

MOT i videregående skole: Elevene møter MOT ni
ganger over tre år. Besøkene bygger videre på programmet
i ungdomsskolen. Ungdommene får trening i å bruke
MOTs kommunikasjonsverktøy til daglig, i å ha mot til å
bry seg, si nei og til å leve.
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MAGNUS REITAN
Født 11. mars 1975 i Trondheim
Administrerende direktør i
Reitan Servicehandel
Aktuell som hovedsamarbeids
partner med, og stor fan av
MOT.

utøveren

Forretningsutøveren

Han snakker om forbilder, tidtakere og målstreken. Magnus Reitan
er først og fremst bedriftsleder, men det går sport i det meste i hans
verden. – Man skal jo ha det gøy, sier MOT-sponsoren.

D

et er dag nummer to i
flunkende nye lokaler
på Ensjø i Oslo, og
det meste er kaotisk. Likevel er
det en rolig og overbevisende
Reitan Servicehandel-sjef som
setter seg ned blant pappesker
og høye lyder for å la seg intervjue
om jobben han er så glad i. Med
seg har han en liten blå bok og en
lommelykt.
Inspirert og motivert
At det er det enkle som ofte er
det beste er opplest, vedtatt
og innprentet i de fleste tvtitteres hoder, og Magnus har
selvfølgelig den samme tankegangen. Det er en av grunnene
til at han har valgt å samarbeide
med MOT. Han har tro på at man
kan komme langt med beina
plantet på jorda og en god dose
positivt fokus.
– I denne lille blå boka har vi
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skrevet ned filosofien vår. Vi har
brukt mye av MOTs budskap når
vi har bestemt hva Reitan-gruppen
skal stå for. At vi samarbeider
med MOT underbygger budskapet
i den blå boka. Blant annet at
vi skal ha det morsomt og være
lønnsomme, positive og effektive.
– Lever du etter det selv?
– Jeg forsøker å gi mange positive
tilbakemeldinger, og være positiv
stort sett hele tiden. Klarer jeg det
vet jeg at de få negative, - nei,
konstruktive tilbakemeldingene jeg
som leder er nødt til å gi i blant,
treffer mye bedre. Jeg er bevisst på
det, og blir flinkere og flinkere.

– Det er vel MOT-lommelykta i
praksis det?
– Jeg har nok litt igjen til det
positive står i et 6:1 forhold til
det negative. Bevisstgjøring er
viktig, og vi snakker mye om
det på huset. Enkelte kjøpmenn
sier ”Det er så vanskelig å
finne dyktige folk om dagen.
De vi finner er 18 år, piercet og
har buksa nedpå rumpa”. Så
har vi de som sier ”Noe av det
beste med å være kjøpmann er
å ansette unge folk, se at de
blomstrer, og få bidra med noe
de kan vokse videre på”. Jeg tror
de snakker om de samme ungdommene. Det handler ikke om

ungdommene, men om fokuset
kjøpmennene velger å ha.
Når Magnus sier velger, så er
ikke det tilfeldig. Troen på at
man selv må ta ansvar for å ha
det fint på jobb, og velge å rette
fokuset positivt, er sterk.
Spenning på målstreken
– Hvorfor tror du Beckham som
liten dro ut for å spille fotball
med de andre guttene - fordi han
ville bli rik? Jeg tror ikke man
kommer noe vei hvis det er fokuset.
Uansett hva man velger å drive
med, så må man ha det gøy, og
man må gjøre noe aktivt for at

det skal bli bra. Det er ikke mer
enn et smil, en positiv mail eller
et klapp på skuldra som skal til.
Det å ha MOT til å leve også på
jobb, er viktig for bedriftslederen.
Og dagen omsetningstallene
kommer beskriver han som en
målstrek.
– Da er det stor spenning i hele
organisasjonen. Det er en enorm
drivkraft å la det gå sport i å
gjøre det bra. På samme vis som
idrettsutøvere vil vi hele tiden
bedre resultatene, og regnskapsførerne er tidtakerne våre.

Lommelykta

Lommelykta er et MOT-verktøy. Med ei lommelykt kan man lyse opp og sette fokus på det man selv ønsker. MOT oppfordrer alle til å sette
lyset på det positive i hverandre og seg selv, og i alle situasjoner. En undersøkelse viste at amerikanske skoleelever i snitt får seks negative
tilbakemeldinger for hver positive. MOT oppfordrer alle til å forsøke å snu dette, og gi seks positive for hver negative tilbakemelding.
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“

Uansett hva man velger å drive med,
må man ha det gøy for at det skal bli bra

Helhjertet samarbeid
Magnus har hatt et nært forhold
til MOT siden han gikk inn i
virksomheten i 1999, og knyttet
enda sterkere bånd da han selv
ble sjef i 2005.
– MOT gir oss en verdi. De som
gjennomfører omdømmetester på
Narvesen og 7-Eleven er imponert
over den positive utviklingen. De
mener den sterke fremgangen i høy
grad skyldes MOT-samarbeidet.
– Nå skal det jo godt gjøres å
ha et negativt forhold til MOT,
men vi er stolte likevel, for det er
mange bedrifter med samarbeidsavtaler som bare blir snakk.
Vi har virkelig klart å utnytte
samarbeidet etter intensjonen.
Høsten 2008 fikk RSH sponsorpris
for intern utnyttelse av sponsor
objekt på grunn av samarbeidet
med MOT. Det var et stolt øyeblikk!
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– Vi har valgt MOT, gått helhjertet
inn og holdt oss til det sam
arbeidet. Vi jobber hele tiden for
at flest mulig skal føle stolthet
over samarbeidet. Internt skal
flest mulig kjenne til MOTs
verdier, og eksternt skal vi
synliggjøre MOT for kundene
våre. Vi vet at MOT-logoen treffer
følelser og skaper trygghet, og
det blir bare flere og flere poser
og kaffekopper som får bære
den. Vi har tro på at budskapet
får mer gjennomslagskraft slik.
Ledelsen på bunn
På spørsmålet om han har hatt
rollemodeller opp gjennom tiden,
ler Magnus godt. Med en far som
entusiastisk fortalte historier om
grunnleggerne av Wallmart, Ikea
og Microsoft ved middagsbordet,
har nok ikke forbildene vært av
den allmenne sorten.
– Jeg syntes det var fascinerende
med historier om selskaper som

tok en enkel liten beslutning som
gjorde dem store. Pappa satt og
fektet da han fortalte slike historier.
Jeg har sett opp til alle som
har lyktes, og spesielt de vi kan
identifisere oss med. Olav Thon
er nok det nærmeste jeg kommer
en rollemodell.
At nettopp Olav Thon når så
høyt skyldes det Magnus velger
å kalle folkelighet. Ingen skal
føle seg for viktige selv om de
jobber i ledelsen i RSH. Kjøpmenn og selgere, og ikke minst
kundene, skal føle at ledelsen
har beina plantet på jorda.
Derfor er organisasjonskartet
tegnet med ledelsen nederst,
kjøpmenn, selgere og butikker i
midten mens kundene troner på
toppen.
Der verdiene skapes
Fra tid til annen tar Magnus seg
også noen dager på ”gølvet” i
7-Eleven og Narvesen.

”

– Jeg roter det ofte til på kassa,
men det er viktige erfaringer
å ha med seg. Slik får jeg se
utfordringene kjøpmennene våre
møter til daglig. Å være leder
for et selskap handler ikke om
å sitte på et stort flott kontor. En
leder må vite hvor verdiene skapes.
Så vidt jeg kan se finnes det ikke
et eneste kassaapparat her, sier
han, og slår ut i kontorlokalene
med armene.

STRØSSEL 3,-

Tilbudet gjelder i perioden
11. mai - 31. mai 2009.

Og så synes han det er gøy da,
og da har han oppnådd det han
ønsker.
– Jeg tilbringer 80 prosent av
min våkne tid på denne jorden
på jobb. Klart, hvis målet med
livet er å være lykkelig må man
sørge for å ha det gøy på jobben.
Jobbe for å leve eller leve for
å jobbe, det er det samme for
min del.

VI HAR HATT MOT I 10 ÅR!
Nå starter vi et 10 års-jubileum i 7-Eleven!
Vi feirer 10 års samarbeid med organisasjonen MOT.
Jubileet feires med kampanjer og materiell som skal gi enda mer
oppmerksomhet og støtte til MOT. Kjøper du et kampanjeprodukt,
bidrar du til at enda ﬂere ungdommer får MOT til å ta egne valg!
7-Eleven har hatt MOT i ﬂere enn 10 år,
og vi ønsker å bidra til fremtiden i Norge: UNGDOMMEN!
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10 ÅR
MED MOT TIL
Å GLEDE
KAFFE OG
MUFFIN
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STOR KAFFE 29

Kjøper du en
kaffe/muffinmeny,
støtter vi MOT med 5 kr

VELG MELLOM: AUNT MABEL’S CHOCOLATE MUFFINS / AUNT MABEL’S
BLUEBERRY MUFFINS / AUNT MABEL’S MILK CHOCOLATE MUFFINS /
CARAMEL MUFFINS / STRAWBERRY MUFFINS

