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MOT er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom.

MOTs mål er å bidra til robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø.

MOT har en helhetlig modell for hvordan lokalsamfunn kan jobbe sammen med ungdom. 
Helhetsmodellen består av program i ungdomsskolen og videregående skole, samt tiltak 
på ungdoms fritidsarena. Gjennom ung til ung-formidling, øvelser, historier, dialog og 
 rollespill bevisstgjøres ungdom til å ta egne valg, ta vare på hverandre og vise mot.

MOTs 22 årsverk organiserer ca 4250 medarbeidere som driver MOT-arbeidet
i lokalsamfunnene.

MOT ble startet av norske toppidrettsutøvere i 1997.
Initiativtakere var skøyteløperne Atle Vårvik og Johann Olav Koss.

MOT har 25 ambassadører i toppidretten og kulturlivet som frivillig bidrar til å  forsterke 
MOT-budskapet og påvirker ungdom positivt.

Foto: Bjørn Vatne /SM
P
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De som lykkes med innovasjon er alltid 
på jakt etter noe nytt. Det handler om 
fleksibilitet, evnen til å akseptere kaos i 
perioder, og om å improvisere innenfor et 
tydelig konsept. For å skape innovasjon 
må det gjøres trygt å ta sjanser.

Lykke til med mulighetsfokuset!

Atle Vårvik
Grunnlegger, MOT 

Mulighetsfokus 
styrker livskvalitet 
Mulighetsfokus gjør at du ligger i forkant.

Mulighetsfokus gjør det lettere å se det beste i andre mennesker.

Mulighetsfokus gjør det lettere å se muligheter i hver en situasjon.

Mulighetsfokus er å gjøre de riktige tingene – og ikke bare gjøre tingene riktig.

Mulighetsfokuserte mennesker har det ofte enklere med seg selv.

Mulighetsfokuserte mennesker er ofte enklere å omgås med.

I april tidligere i år fikk jeg oppleve et 
foredrag og intervju med Sir Richard 
Branson. Han er grunnleggeren av Virgin. 
Han er en av verdens største byggere og 
skapere innen næringslivsverdenen. I dag 
bruker han mye av tiden sin på å skape 
en bedre verden, et bedre samfunn og 
bekjempe fattigdom.

Jeg lot meg inspirere av Richard 
 Bransons refleksjoner og hans mulighets-
fokus, og særlig da han sa at han trodde 
en av hans suksessfaktorer som leder var 
at han var og er dyslektiker. Han måtte 
tidlig finne folk som kunne hjelpe ham, og 
som var bedre enn ham.

På spørsmålet "Hva er det beste rådet 
du har fått i ditt liv?" svarte han: "Det 
var det jeg fikk fra mine foreldre. Jeg var 
svært ung da jeg ble innprentet fra min 
far: Se det beste i andre. Alle har noe bra 
i seg. Dersom jeg ser at du behandler 
noen  dårlig eller snakker dårlig om noen, 
 kommer jeg til å sende deg til speilet."

”De menneskene som lykkes er de som 
leter etter muligheter. Om de ikke finner 
dem så skaper de dem.” – Bernard Shaw

”Det ser alltid umulig ut til det er 
blitt gjort.” – Nelson Mandela

”Det er ikke mye som krever så 
 omhyggelige forberedelser som en 
 improvisert tale.” – Winston Churchill

Er du leder?
Leder du andre mennesker så opptre 
som en dirigent fremfor kontrollør. Gi dem 
toneart og instrumenter. La dem spille. 
Inspirer dem. Få dem til å reise seg opp 
og stråle. Få frem det beste i dem. Tro på 
dem. Skap tro hos dem. Gi  menneskene 
rundt deg troen på at de kan og på 
at de kan lykkes. Når  mennesker tror 
på egne krefter og når de tror på noe, 
vil de utvise en enorm vilje til å være 
 mulighetsfokusert.

Innovasjon
Innovasjonsfokus ser ut til å bli viktigere 
og viktigere for ledere. En forutsetning for 
innovasjon er å være mulighetsfokusert.

MOTs erfaring fra egen organisasjon 
og fra andre suksessbedrifter, er at de 
som innoverer konstant er de som tør å 
 balansere på linjen og som inspirerer ved 
å trekke frem de beste og de store, og 
som deler beste praksis.
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”På et tidspunkt 
hadde jeg flere 
 venner i fengsel 
enn utafor” 
Da Yosef Wolde-Mariam (36) var en liten guttunge 
så han hvordan dopen ødela menneskene rundt 
ham. Det holdt ham unna narkotika.
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Yosef Wolde-Mariam (36) i Madcon - 
straks aktuell med sin andre sesong som 
mentor i «The Voice»- lener seg fram på 
stolen på en godt gjemt biffrestaurant ved 
Operapassasjen i Oslo.

– Mamma ble alvorlig syk, og jeg var for 
ung til å bo alene. Barnevernet ble koblet 
inn og flyttet meg til ungdomshjemmet på 
Hasle i to år, sier Yosef Wolde-Mariam om 
tida fra han var 14 til 16 år. 

– Jeg har alltid vært en snill gutt, men det 
var et eller annet i meg disse to åra som 
gjorde meg rebelsk. Jeg var ulykkelig.

Reaksjonen lot ikke vente på seg.

– Jeg ga faen, kom hjem når jeg ville, 
drakk og hadde jenter på rommet selv 
om det ikke var lov. Det er den eneste 
gangen jeg har opplevd å være en utgave 
av meg selv som jeg ikke ville være.

Gutten med de kjappe replikkene har 
sammen med sin makker Tshawe Baqwa 
gledet millioner av europeere med låtene 
sine. Det virkelige store internasjonale 
gjennombruddet for Madcon kom med 
låta «Beggin». De har toppet de fleste 
utenlandske hitlister, turnert ustoppelig, 
og rappet seg inn i norsk musikkhistorie.

Men veien til tobarnfarens liv med kona 
Ammina Badjie på Ekebergskrenten i 

Oslo har vært lang. 16 år gammel, etter 
at han hadde prøvd seg på kokkelinja 
på Sogn og stukket innom idrettlinja på 
Lambertseter noen måneder, sluttet Yosef 
på skolen. Utfordringene hjemme ble for 
store. Med en fortid som barnesoldat i 
Eritrea slet moren med sykdom.

– Mamma har vært syk nesten hele livet. 
Syv år gammel var hun i en bilkræsj 
der hun skadet ryggen, noe som igjen 
påvirket hjernen og resulterte i kronisk 
migrene. Fra hun var 17 til 19 kjempet 
hun som geriljasoldat.

– Mamma kom seg ut av det, selv om det 
var et helvete for henne. 

Han trekker pusten.

– Jeg måtte være hjemme og få familien 
til å fungere.

Familien, er han selv og moren, pluss en 
fraværende far som forsvant da Yosef var 
seks måneder, og som han husker som 
en person som lovet ting han ikke kunne 
holde og som bare tidvis var tilstede. 

– Pappa var ikke bra. Jeg har alltid vært 
bitter på ham.

Under oppholdet på ungdomshjemmet ble 
faren syk. En alvorlig krefttype, det var 
bare snakk om uker igjen å leve. 

– Pappa reiste tidlig. Jeg hørte ikke noe 
mer fra han, før han plutselig banket på 
døra tre år etter. «Er ikke du død?», spurte 
jeg. «Tro meg, det var for begges beste», 
svarte han. 

Noen år senere døde faren. 

Et tilfeldig møte med en venn av faren 
på Oslo City, ble en slags åpenbaring for 
Yosef. 

– Han så meg rett inn i øynene mine og 
sa: «Jeg vet at faren din ikke har vært noe 
bra, men det betyr ikke at du trenger å 
være like dårlig». Da forsto jeg at det ikke 
hjalp å være bitter og negativ. 

– Jeg besøkte pappa på i de siste dagene 
hans, og da vi begravde ham, hadde jeg 
min egen seanse, bare meg og han, der 
jeg fikk sagt det jeg mente.

– Hva sa du?

– Jeg sa at jeg synes han var en tulling, 
og at jeg er skuffet over de dårlige 
 valgene han tok. Men jeg velger å tilgi 
det. Ikke for ham, men for meg selv, sier 
Yosef og ser ut i luften. 
– Det føles på en måte litt godt. 

Yosef vokste opp med kriminelle, 
 gangstere og dophuer. 

”Jeg skalv, fikk rykninger og ble borte.  Jeg var utslitt og veldig redd. 
Det var som å komme ut av narkose.”
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– Da jeg var 11 år sov jeg i en hockeybag 
full av kokain. Den ene posen var puta mi 
og resten var madrassen. 

Fra han var en liten guttunge så han 
hvordan dopen ødela menneskene rundt 
ham. Frykten for å ende opp i samme 
helvete, holdt ham unna narkotika.

– Jeg har sett alt. En jeg vokste opp med 
dopet seg så mye at han aldri  «landet». 
Han bodde neste hele livet sitt på 
Gaustad sykehus med alvorlige  psykiske 
lidelser, og døde i fjor. Mange jeg kjenner 
har endt opp på «Plata» i Oslo, mens 
 andre kompiser har vært heroinister 
fra de var barn. På et tidspunkt hadde 
jeg flere venner i fengsel enn utafor. 
Alt sammen blir så bortkastet, sier 
36- åringen som tror det er vanskeligere å 
være ungdom nå enn tidligere.

Med over 300 reisedøgn i året, samtidig 
som han skal hjelpe til hjemme med 
 familien i Norge, har det ikke alltid vært 
like lett å få endene til å møtes. Yosef 
vet han har ofret mye familietid for 
 suksessen, og legger ikke skjul på hvem 
som fortjener den største applausen. 
– Kona har vært fantastisk.

Han smiler, men blir fort alvorlig igjen.

– Jeg har kanskje ikke brukt nok tid på 
familien. Men er det en ting jeg vet, så er 
det at jeg er en bra pappa. 

– Hvordan har dere fått det til å fungere?

– Det har vært vanskelig perioder. Jeg 
lever i en bransje som er full av damer, 
fest og dop. Det har blitt mange timer på 
Skype med barna, og jeg har jobbet hardt 
for å få kona til å forstå hvem jeg er som 
person. Når jobben vår er på diskoteker 
og klubber, så er det klart det kan bli 
en påkjenning for forholdet vårt. Vi har 
 funnet vår rutine, så jeg må alltid ringe 
kona før jeg legger meg.

2014 har vært et annerledes år. Tidligere 
gikk det i et vilt tempo, men akkurat nå 
er livet inni en roligere periode. Når han 
ikke er i studio hele natta og lager ny 
musikk, kjører han barna til barnehagen, 
lager middag og hjelper til med å få dem 
i seng. 

– Jeg er glad i familielivet. Nå har jeg mer 
tid til å være sammen med dem, og hele 
familien er med på turne når sjansen byr 
seg. 

Han har hoppet fra Ulvøya-brua (12 meter 
høyt), fått blåveis etter at han reddet en 
jente fra å bli banket opp av tre menn i 
Sverige, men det var først da kroppen 
kollapset under Europa- turneen at han 
virkelig ble redd.

– Jeg skalv, fikk rykninger og ble borte. 

Minutter senere våknet han. Klærne 
var gjennomvåte, og han var fortsatt i 
sjokktilstand.

– Jeg var utslitt og veldig redd. Det var 
som å komme ut av narkose. 

– Hvorfor skjedde det?

-Da jeg var yngre trodde de at det var 
epilepsi, men det stemmer ikke. Jeg 
har fått påvist usedvanlig høy elektrisk 
 aktivitet i hjernen. Vinnie mener det er 
derfor jeg snakker og rapper så fort, 
mens de andre kompisene mine tror det 
er derfor jeg har fått sånn hår som jeg 
har, sier han og ler.

Presset du kroppen for hardt?

– Det var et konstant press, jeg sov 
gjennomsnittlig 40 minutter i døgnet, og 
vi var nødt for å levere hele tida. Kroppen 
orket ikke mer.

– Hvor lenge kan du fortsette med dette 
hardkjøret?

– Jeg har lært, og vet bedre enn noen 
gang hva kroppen min tåler. Før tenkte 
jeg at det ikke fantes noe mer usexy 
enn en 40 år gammel rapper. Men så 
kom Jay-Z med låta «30 Something» og 
erklærte at 30-åra er de nye 20-åra. 

”Jeg skalv, fikk rykninger og ble borte.  Jeg var utslitt og veldig redd. 
Det var som å komme ut av narkose.”
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– Drømte om å bli lærer
MOTs styre består av syv dedikerte personer med bred erfaring. Nestleder 
i styret er tidligere landslagstrener Marit Breivik. Vi tok en prat med Marit 
om hvorfor hun ble med i MOT, sin egen ungdomstid og hva hun drømte 
om som ungdom.

Hva var ditt første møte med MOT?
– Første gang jeg var tett på, var i 
 forbindelse med at noen landslagsjenter 
skulle være med i MOT-kalenderen. Så 
hørte jeg om MOT gjennom en av mine 
nieser som var Ungdom med MOT på sin 
skole.
 
Også ble du med i MOTs styre.  Fortell 
litt om hvordan det gikk til?
– Jeg ble oppringt av Atle Vårvik med 
spørsmål om å bli med i styret. Siden 
jeg visste litt om MOTs arbeid og verdier, 
samtidig som Atle var veldig entusiastisk, 
så takket jeg ja til styrevervet. 
 
Hvorfor trengs MOT i dagens  samfunn?
– Først og fremst fordi at mange 
 ungdommer har en svært så krevende og 
utrygg hverdag og de får ikke tilstrekkelig 
støtte og hjelp i sitt nærmiljø. MOT har 
en rekke verktøy og verdier som ungdom 
trenger, for eksempel lommelyka – som 
handler om å fokusere på det positive og 
det som er bra. Det er et verktøy som jeg 
selv har blitt glad i, og brukt mye både 
som trener og leder.
 
Var du modig som ungdom?
– Jeg vokste opp i svært trygge og gode 
omgivelser både familiemessig med god 
støtte fra min mor og far, nærhet til mine 

Hvem er ditt forbilde?
– Nelson Mandela, for mot, 
 medmenneskelighet og stayerevne.

søsken, gode venner og naboer og et 
idrettsmiljø med flotte og flinke voksne 
trenere og ledere – det ga meg trygghet 
og mot både i skolesammenheng og i 
idrett. Jeg var ganske modig.
 
MOT handler også om å drømme. 
Hva drømte du om som 
15-åring?
– Som 15-åring drømte jeg først 
og fremst om å utdanne meg 
som lærer.

Videre drømte jeg om å bli god 
på ski – gikk langrenn og likte 
det veldig godt. Jeg kombinerte 
langrenn med håndballspill, og at 
det endelige valget ble håndball 
var egentlig litt tilfeldig. Klubben 
trengte spillere, så ble jeg overtalt til 
å prioritere håndballen.
 
Hvem er modigst – ungdom i dag 
eller ungdom når du var ung?
– Det er jo litt vanskelig å svare 
på det. Jeg synes dagens 
ungdom er modig, de står 
overfor mange flere 
påvirkninger og valg 
enn jeg gjorde når jeg 
var ung.

Foto: O
lym

piatoppen
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Foto: Ludvig Killingberg

– Ta vare på 
vennene dine
Adrian ble kjent for et nasjonalt  publikum 
da han i 2013 kom til finalen i The Voice. 
Denne høsten ble han signert som ny 
lokal MOT-ambassadør, og deltok på 
flere MOT-show under MOTs Norges-
turné. Sin virkelige MOT-debut fikk han 
foran 600 MOT-medarbeidere på MOTs 
 Ildsjelsamling i september.

– Betyr mye for meg
– Det betyr mye for meg å få bidra som 
MOT-ambassadør. Jeg har selv opplevd 
hvor viktig det er å ha venner rundt 
seg, som tar vare på deg når ting ikke 
er enkelt. Jeg vil bruke rollen som lokal 
MOT-ambassadør for å få frem at alle må 
ha mot til å bry seg om hverandre og ta 
vare på hverandre, sier Adrian.

Han har vært åpen i media om at han 
slet med angst i perioden etter «The 
Voice». Nå vil han bruke sin rolle som 
MOT- ambassadør til å spre åpenhet rundt 
temaet.

– «The Voice» var helt fantastisk å få 
være med på, men det var veldig mye 
som skjedde på relativt kort tid. Da det 
hele var over, sa det helt stopp. Det var 
som å skru på en bryter. Alt ble bare helt 
svart. Pappa så at noe var galt, så han 
ba meg oppsøke hjelp, sa han til TV2 
tidligere i høst.

Den modige 22-åringen oppsøkte 
 psykolog, og kom seg igjennom den 
vanskelige perioden.

– Jeg føler at jeg må dele denne historien 
med andre slik at de kan se at det er 
 mulig å komme seg gjennom det. Jeg 
vet at det er mange unge som  opplever 
akkurat det samme som meg, sier 
Jørgensen.

Glad for å ha han med på MOT-laget
– Adrian er en type som det er lett å like. 
Ikke bare er han en fremragende sanger 
som er svært populær hos ungdom – han 
er også en knakende bra fyr. Han er seg 
selv, er åpen og er et forbilde for svært 
mange ungdommer. Vi er kjempeglade for 
å ha han med på MOT-laget, sier MOTs 
Tore Sandnes.

Det er bare å følge med på Adrian i tiden 
fremover. Norge har nok bare sett starten. 
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Vår visjon er å skape et tryggere samfunn. 
Organisasjoner som MOT bringer oss nærmere målet. Derfor støtter vi MOT-turneen.  



Foto: Anders Grønneberg/D
agbladet
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”Synes synd 
på personer 
som  skriver 
stygge ting 
på nettet.”

 Popkometen Adelén Rusillo 
Steen (18), har funnet sin metode 

for å takle mobbing. Hun er lei 
 mennesker som bruker tiden 

sin på å såre andre.
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Hvordan går det i Spania om dagen?

– Det spanske publikummet har tatt meg 
godt i mot. Bransjefolket og publikummet 
er superstøttende, og det er en ren glede 
å jobbe der.

Hva er den største forskjellen på 
 spanske og norske fans?

– Spanjolene er kjempeaktive på Twitter, 
mens norske fans dominerer Instagram. 
De har hver sin måte å ta kontakt med 
meg på, men de er like aktive når det 
kommer til tilbakemeldinger, noe jeg 
setter stor pris på.

Hva er planene for musikken videre?

– Jeg skal spille inn låter, gjøre klar neste 
singel, og forhåpentligvis slippe mitt 
første album. Opp i alt dette går jeg tredje 
året på videregående. Det er veldig viktig 
for både meg, familien og managementet 
mitt at jeg blir ferdig med skolen. 

Du har opplevd internett-mobbing. Hva 
er det verste noen har skrevet til deg?

– Det er ikke én spesifikk kommentar 
som har såret meg spesielt, men heller 
summen av negative kommentarer, som 
er slitsomt. 

Hvordan takler du mobbingen?

– Man må alltid finne sin egen metode 
når det kommer til å takle mobbing. 
For meg har det hjulpet ekstremt mye 
å få støtte fra familie og gode  venner. 
Likevel er det ikke alltid støtte er nok for 
å heve seg over mobbing og  negative 
 kommentarer. Man har et stort  ansvar 

selv, når det kommer til ignorere 
 unødvendige utsagn. Jeg måtte begynne 
å se meg selv i et større perspektiv, og 
fokusere på personene som faktisk heiet 
på meg, og se meg selv som den jeg var. 

Hva tenker du om personer som skriver 
stygge ting til andre på nettet?

– Jeg har alltid lurt på hvordan en person 
kan komme til et punkt, der han syns 
det er greit å skrive sårende utsagn til et 
annet menneske. Hvordan man kan ha 
hjerte til slikt, skjønner ikke jeg. Ja, det 
hender at vi tenker negativt om andre 
personer, det er menneskelig. Men man 
skal ikke være respektløs og såre andre 
med vilje. Jeg synes synd på personer 
som skriver stygge ting på nettet. Det 
er trist at de ikke har noe annet å bruke 
tiden eller kjærligheten sin på. 

Tror du folk er klar over hvor mye 
 usikkerhet og sorg de kan skape hos 
andre mennesker med nettmobbing?

– Nei. Over nett, har folk lett for å tro 
at de snakker til noe umenneskelig, 
en  maskin som ikke har menneskelige 
følelser. Derfor tror de det er greit å si det 
man vil. 

Hvordan skal vi klare å bli kvitt det?

– Spørsmålet er «klarer man å bli kvitt 
det?». Det finnes selvfølgelig håp for at 
én dag skal nettmobbing slutte, men vi 
må også være forberedt på at det alltid 
kommer til å være der. Jeg tror det er 
viktig at foreldre, voksne og lærere har 
full oppfølging av barn og ungdommer 
når det kommer til PC-bruk, og lære dem 
hvordan håndtere mobbingen. 

Har du tatt kontakt med personer som 
har skrevet stygge ting til deg?

– I starten var jeg dum nok til å svare 
negative kommentarer. Det er det verste 
man kan gjøre, fordi da oppmuntrer du 
mobbere til å fortsette. Nå har jeg lært 
meg å ignorere, og trives bedre enn noen 
gang.

Du har tidligere uttalt at du ikke orker 
være mer på sosiale medier. Er du 
 tilbake nå på nett nå? 

– Jeg kom tilbake ganske kjapt! Med 
en gang jeg innså at de negative 
 kommentarene hadde vunnet over meg, 
tok det ikke lang tid før jeg tweetet og 
instagrammet mer enn noen gang. 

Hva er det beste som skjer i livet ditt 
om dagen?

– Det beste som skjer i livet mitt nå om 
dagen er summen av alt! Jeg trives som 
den jeg er, som er det viktigste. Jeg trives 
i klassen min, reiser mye, og jobber med 
musikken som jeg elsker.

Hva vil du med musikken din?

– Målet er å kunne leve av musikken, nå 
et bredt publikum, samtidig som det gir 
meg glede. 

Hva legger du i ordet MOT?

– Styrke.

Hva er glede for deg?

– Det finnes mye jeg er glad og 
 takknemmelig for. For meg, så er gleden 
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i livet å ha venner og familie som stiller 
opp for meg, og kunne ha muligheten til å 
gjengi gleden min til andre. 

Hva er planene dine denne vinteren?

– Jobbe videre med skole og musikk. 
I tillegg skal jeg feire nyttår med den 
spanske familien min i Bailén. 

Du flytter vel ikke til Spania hvis det 
fortsetter å gå bra der nede?

– Først fokuserer jeg på å bli ferdig med 
videregående, så får jeg se hvordan det 
går etter det.

ADELÉN 
RUSILLO STEEN

Alder: 18 år
Yrke: Artist

Foto: Anders Grønneberg/D
agbladet
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– Lidenskap er 
 nøkkelen til suksess

{MOT-ambassadøren}
NAVN: Tobias Brandal Busæt
GREN: Fotballtrikser
MOT-AMBASSADØR SIDEN: 2014
KOMMER FRA: Oslo
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Hvorfor ble du MOT-ambassadør?
– For det første så var det en ære å bli 
spurt og absolutt ingen tvil om at det var 
noe jeg ønsket.

Jeg er veldig opptatt av at folk skal ha 
muligheten til å følge drømmene sine og 
håper at jeg kan motivere andre til å tørre 
å satse på interessene sine. 

Det å skape trygghet for hverandre og 
vise støtte er utrolig viktig og er noe jeg 
ønsker å få frem! Uten trygghet og støtte 
fra de rundt seg blir det vanskelig å satse 
på drømmene sine!

Hva legger du i mot til å bry deg?
– Det å bry seg er utrolig viktig. Det å 
bli sett og se andre er noe som bygger 
selvtillit og skaper trygghet, som igjen gir 
grunnlaget for suksess. For at folk skal 
tørre å ta egne valg og satse på det de 
tror på så trenger man støtte. 
 
Hva legger du i mot til å si nei?
– Det å si nei mener jeg er et tegn på 
 styrke. Å tørre å si ifra om man ikke 
 ønsker å ta del i noe eller om man er 
uenig i noe er viktig. Alle har sine egne 
meninger og holdninger, men det å kunne 
stå for dem er noe annet.

Hva legger du i mot til å leve?
– Det å ha mot til å leve det livet DU selv 
ønsker. Lev et liv som gir mening for deg 
og ikke tenk for mye på hva alle andre 
mener og sier.

Var du modig som ungdom?
– Jeg vil si at jeg aldri har vært redd for 
å skille meg ut, og har heller sett på det 
som noe positivt. Men jeg tror allikevel de 
fleste har opplevd det å føle seg usikker. 
Da jeg gikk på ungdomskolen opplevde 

jeg en periode hvor jeg var noe mer 
forsiktig og ikke like sikker på meg selv. 
Når jeg ser tilbake på den tiden så ser jeg 
hvor lett det er å havne i en slik situasjon, 
hvor man er redd for å skille seg ut og 
ikke passe inn. Jeg tror det var triksinga 
som ga meg selvtilliten tilbake. Det ga 
meg noe jeg var best på igjen, noe jeg 
mestret og noe som kun var mitt. Det å 
være god i noe og å mestre noe tror jeg 
gjør deg modigere og mer selvsikker, og 
det er derfor jeg er så opptatt av at folk 
skal satse på lidenskapen sin og drive 
med noe de føler de mestrer.

Hva er din drøm?
– Jeg har hatt og har mange drømmer, og 
noen har jeg vært så heldig å få oppfylt. 
Jeg drømmer mye og setter meg alltid 
nye mål for å kunne utvikkle meg og bli 
bedre. 

Jeg drømmer om å kunne leve av det jeg 
brenner for og elsker å gjøre resten av 
livet. I dag er det freestyle fotball, men 
det kan forandre seg i løpet av livet. 

En annen drøm jeg har er at  freestyle 
 fotball skal bli en annerkjent sport i 
Norge. Det å kunne lese om prestasjoner 
i aviser eller se en reportasje på sporten 
på TV2 eller NRK om freestyle er alltid 
stort, og jeg håper at det blir mer vanlig i 
fremtiden. Sporten vår er under utvikling 
og det er morsomt å få være med på 
reisen og se hvordan den utvikler seg og 
vokser!

Har det alltid vært en drøm for deg da 
du var yngre?
– Jeg har siden jeg var veldig liten sagt at 
jeg vil og skal leve av fotball, og selv om 
jeg ikke spiller fotball nå så lever jeg av å 
sparke på en fotball.

Hvorfor trenger vi MOT i dagens 
 samfunn?
– MOT er viktig på så mange måter 
og et ord som kan bety så utrolig mye. 
Jeg  mener at MOT bidrar til å gi flere 
 muligheten til å satse på drømmene 
sine, og det å ha troen på seg selv og på 
 suksess. MOT bygger opp mennesker og 
gjør  enkeltpersoner sterkere og bedre – 
som igjen bidrar til et bedre samfunn.
 
Du er jo forbilde for mange. 
Men hvem er ditt største forbilde?
– Jeg har hatt flere forbilder opp gjennom 
oppveksten! Alt fra David Beckham til 
lokale fotballspillere. De senere årene 
har jeg hatt forbilder som Palle, som 
er en av de som har vært med på å 
utvikle  freestyle fotball til den sporten 
den er i dag, og andre toppidretsutøvere 
som  Terje Håkonsen, Petter Northug og 
 Andrew Henderson (fotball freestyler). 
Dette er utøvere jeg ser på som mentalt 
sterke og som driver med mindre idretter 
som ikke er like  organisert og utviklet.

Hva er ditt beste tips til ungdom som 
har lyst til å bli best?
– Tålmodighet og hardt arbeid. Om man 
 elsker det man gjør så merker man 
kanskje ikke så mye til det harde arbeidet 
og treningen som kreves. Jeg tror at om 
man er genuint interessert i det man 
 driver med, og ikke bare trener eller 
jobber for å bli best, så har man større 
sansynlighet for å faktisk bli best!
 
Hvor viktig er vilje og kjærlighet i det 
man driver med?
– Jeg mener at lidenskap er nøkkelen 
til suksess. Uten kjærlighet for det man 
 driver med er det umulig å lykkes. For å 
nå langt og bli best i det man driver med 
må man ha en genuin interesse og viljen 
til å lykkes. Man må ha troen på seg selv
og på at man kan bli best!

{MOT-ambassadøren}
NAVN: Tobias Brandal Busæt
GREN: Fotballtrikser
MOT-AMBASSADØR SIDEN: 2014
KOMMER FRA: Oslo
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– Noe av det største man kan vinne

Margun Lødemel fra Stryn ble kåret til Årets MOT-informatør under 
MOTs Ildsjelsamling på Rica Hell den 10. september. Prisen går til den 
MOT-medarbeideren som har jobbet best det siste året – og henger svært 
høyt i MOT-systemet.

Foto: Ludvig Killingberg
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– Noe av det største man kan vinne
Juryen består av Atle Vårvik, Marte 
Snorroeggen og Helene Myhre. Dette sa 
juryen om Margun:

Margun har glødet for MOT og bidratt 
til at hundrevis for ikke å si tusenvis av 
 ungdommer i Stryn har fått styrket motet 
sitt og blitt bedre på å ta gode valg og 
vise mot til å bry seg, leve og si nei. Hun 
har vært MOT-informatør siden 2005 
og er en sterk bidragsyter til å skape 
Prestasjon, eierskap og glede til MOT i 
 lokalsamfunnet. Margun er en  inspirator 
for andre, et menneske som byr på 
seg selv og hun har Passion, er Raus, 
Interessert, Målbevisst, Ungdommelig, 
Mulighetsfokusert og Oppriktig!

– Prisen er noe av det største man kan 
vinne i MOT-sammenheng. Vi har nesten 
600 aktive MOT-informatører som 
arbeider i skoler i hele landet, og Margun 
var altså den beste av alle i 2013. Hun 

har en helt egen glød og er oppriktig 
 interessert i ungdommene rundt seg. Hun 
er et  forbilde for alle som arbeider med 
ungdom, sier kommunikasjonssjef i MOT, 
Bård Flaarønning.

På samme samling vant også Rindal 
kommune prisen for Årets  Lokalsamfunn 
med MOT, en pris som går til den 
 kommunen som arbeider best med MOT 
i Norge.

– Fortjenesten ligger hos de som har 
 jobbet med MOT i mange år i vår 
 kommune, de som er ute å møter 
 ungdommen. Vi setter pris på å bli satt 
pris på, og skal ta med oss dette videre 
inn i kommuneledelsen og kommune-
planen – slik at hele lokalsamfunnet 
blir preget av MOTs ideer og verdier, sa 
ordfører i Rindal Ola T. Heggem, da han 
mottak prisen på vegne av en jublende 
glad delegasjon.

Dette sa juryen om Rindal kommune:
Rindal har vært med i MOT siden 2001 
og har utmerket seg i måten de bruker 
MOT sine verdier på, ikke bare gjennom 
skole programmet, men som et aktivt 
verktøy for å skape varmere og tryggere 
samfunn. MOT logoen er godt synlig, ikke 
bare ved MOT-spotten, men også når det 
er et fritidsarrangement blir MOT-logoen 
og MOTs verdier profilert som en naturlig 
del av aktiviteten. Rindal var en av de 
første MOT-kommunene som sendte 
ungdom til signalbærersamling på MOT-
camp. Og de er en av fire lokalsamfunn 
som takket ja til å være pilot for det nye 
tiltaket Med MOT som ledelsesfilosofi. 
Rindal er et lokalsamfunn med MOT i 
hjerte!

Prisene ble delt ut med MOTs styre 
og stiftere tilstede, som inkluderte 
blant  annet Johan Olav Koss, Dag Otto 
 Lauritzen, Rune Bratseth og Marit Breivik. 

Foto: Ludvig Killingberg
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– Har gitt meg MOT 
til å si nei til mobberne
Hvert år får MOT tusenvis av brev og kommentarer fra ungdom som har MOT 
på skolen. Vi veit gjennom forskning og evalueringer at MOT fungerer og bidrar 
til mindre mobbing, mer trivsel og mer robuste  ungdommer. Men det som gjør 
mest inntrykk er å lese tilbakemeldingene fra ungdom selv. Vi har samlet et 
knippe brev fra forskjellige ungdommer fra hele Norge.

"Etter MOT har jeg tenkt igjennom 
 hvordan jeg framstår ovenfor andre 
mennesker. Hvordan jeg behandler 
andre, og hva jeg vil at andre skal 
tenke om meg når de hører navnet 
mitt. Videre skal jeg bruke det vi har 
lært til noe positivt, ikke bare for 
andre, men også for meg selv."

"Jeg er stolt over at jeg kan være 
meg selv. Jeg er stolt over at jeg har 
venner, familie og alt jeg trenger. 
Jeg vil gjøre det jeg vil og oppleve 
mest mulig. 
Jeg har MOT. 
MOT til å si nei, ta egne avgjørelser 
og ta initiativ."

"Hei MOT! 
Jeg er veldig takknemlig for alt det 
fine jeg har fått med meg herfra. Jeg 
har lært å stole på meg selv, gi andre 
 "flybensin" og la de som jeg er glad 
i få vite hvor takknemlig jeg er for 
dem og hvor mye de betyr for meg, 
og at jeg trenger dem i livet mitt. Jeg 
er også mer positiv og tenker mer på 
de positive sidene ved ting som ikke 
er så lett."

"Alle de 15 besøkene har vært helt 
fantastiske. Det har gjort slik at jeg/
vi ble bedre kjent med de i klassen. 
MOT har hjulpet meg med å finne ut 
hvem jeg er og ikke høre på andre 
og gjøre det andre vil at jeg skal 
gjøre. MOT har hjulpet meg med å bli 
en  selvstendig person. Takk!"

"MOT-timene gjør det enkelt for folk 
å åpne seg, og i timene tar vi opp 
viktige temaer. Over disse tre årene 
vi har hatt MOT har jeg lært å være 
mer tilgivende og forståelsesfull når 
jeg egentlig har lyst til å være slem. 
Jeg har blitt enda tryggere på meg 
selv, og evnen til omsorg har hos 
meg blitt bedre. Det er det jeg er 
mest stolt over; å klare å se på andre 
i et annet lys i stedet for å tenke 
på meg selv. En egenskap jeg ikke 
behersket like godt før MOT. Når jeg 
en dag blir lærer tror jeg at MOT har 
vært utrolig viktig. Jeg vil klare å se 
det positive i elevene mine, bringe 
fram det beste i dem og hjelpe dem 
personlig."

 "Jeg har blitt et bedre menneske av 
disse møtene. Jeg hadde som mål å 
ikke være så avhengig av vennene 
mine, men klare å gå egne veier og 
gjøre det som betyr noe for meg. 
Jeg er stolt over å kunne prate med 
hvem jeg vil uten å bli usikker på 
meg selv, men klare å si noe positivt 
til vedkommende. MOT har hjulpet 
meg mye!"

Foto: Ludvig Killingberg
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"I løpet av de siste 3 årene er det flere ting jeg er stolt av, men noe av det jeg er 
mest stolt over er at jeg turte å synge på MOT- turneen sammen med Chand. Det 
klarte jeg bare pga. MOT. I  framtiden  ønsker jeg å jobbe med og studere musikk. 
For å nå dette målet ønsker jeg å bruke MOT-verdiene for å stå opp for meg selv 
og mine meninger, men også for andre. Da vil jeg være med på å skape et bedre 
studie- og arbeidsmiljø. MOT har vært, og vil være, en stor del av livet mitt. Jeg har 
nå mulighet til å stole på meg selv og til å hjelpe andre. MOT for meg er trygghet, og 
det gjør meg glad å tenke på."

"Hei og ikke minst takk for fine år 
med mye positiv energi og positiv 
 oppmuntring. MOT har hjulpet meg 
med å bli sterk og stå for den jeg er. 
Fra å holde meg innestengt til å åpne 
meg mer og være den jeg er. MOT 
har bare positiv innvirkning på meg, 
og i vår klasse har MOT vært supert. 
Takk for at jeg fikk oppleve MOT!"

"Jeg føler at MOT har hjulpet veldig 
mye de siste tre årene. Jeg føler at 
jeg ikke lenger er utenfor. Jeg føler 
meg velkommen. Jeg er stolt over 
å kunne si at jeg har hatt de tre 
beste årene i mitt liv med MOT. MOT 
har vært en stor del av livet mitt på 
ungdomsskolen. Jeg kan ta egne 
valg, jeg lan leve og jeg har MOT 
til å si nei. Det viktigste med MOT 
er de to  personene som er inne i  
 klasserommet. De har hjulpet meg, 
men ikke minst andre. Skulle ønske 
jeg kunne gått  ungdomsskolen på 
nytt bare for å ha MOT".

"MOT har gjort at klassen gikk fra 
et overfladisk nivå til å se dypere 
på ting og å se ting i de andre som 
går dypere enn "han/hun er snill 
og artig" Lært meg at jeg skal være 
meg selv. Se det fine/unike i andre. 
Se  lettere på ting og å tenke positivt. 
Jeg er aldri lenge deppa når jeg 
kommer på det jeg har lært i MOT, 
jeg er verdt noe, og det er ingen 
andre som meg. Jeg er alright.
Har lært at det er så lite som skal til 
for å gjøre noen andres dag TOPP, og 
hvor mye folk/ungdom trenger det. 
Jeg vil stå for det jeg mener og være 
stolt av det."
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Harmeet Singh (23) er ikke bare en av stjernespillerne hos MOTs 
 ambassadørlag MFK. Han er også opptatt av hvordan  fotballspillere er 
forbilder. Gjennom prosjektet "Sings chosen" vil han gi noe tilbake til 
unge talenter fra hans hjemby Oslo.

Foto: Scanpix

 – Et forbilde skal ha  
 ydmykhet for de rundt seg 
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 – Et forbilde skal ha  
 ydmykhet for de rundt seg 

Harmeet, du har starta prosjektet 
"Singhs chosen". Hva handler det om, 
og hvorfor starta du det?
Jeg kaller det Singhs 11 utvalgte, det 
går ut på at jeg vi gi muligheten til 
sultne unge fotballspillere som kanskje 
ikke er de beste akkurat nå, men som 
jobber hardt for å oppnå noe. De har 
kanskje ikke fått ut sitt hele potensial. 
Det  viktigste for meg er at de er sultne, 
og jeg vet at så lenge de jobber hardt 
og  målrettet så er det større muligheter 
enn en annen som kun har talent men 
som ikke trener. Jeg hadde lyst til å 
gi noe  tilbake til der jeg kommer fra, 
 Groruddalen. Prosjektet går ut på å følge 
de opp gjennom tre år, med en til to 
 samlinger hvert år. Jeg vil gi de tips, og 
dele av mine erfaringer og opplevelser. 

Du er jo opptatt av at disse unge 
 talentene også skal bli gode på 
 holdninger. Hva er grunnen til det?
Jeg mener at du må ha en viss type 
holdning generelt i livet for å oppnå noe. 
Har du en sterk og riktig holdning, så er 
det lettere å oppnå noe. Det er det som 
tar deg lengst.
 
Hvordan var dine holdninger da du var 
så ung?
Jeg har alltid hatt gode holdninger, 
og har aldri glemt hva jeg vil oppnå. 
Det har  alltid vært en sult i meg, en 
 målbevissthet, ikke noe jeg skal, men 
noe jeg må. Det finnes liksom ingen 
annen utvei, det er det jeg vil. Dersom jeg 

måtte være flink på skolen for å bli bedre 
fotballspiller og ha bedre tid til å trene, så 
gjorde jeg det.  

Hva tenker du om at du selv er et 
 forbilde for mange?
Jo eldre jeg blir, jo mer tenker jeg på at 
jeg er veldig privilegert som får lov til å 
ha en påvirkning på unges hverdag, og at 
noen ser opp til meg.  

Kan du beskrive hva du mener 
 kjennetegner et godt forbilde?
En person som har veldig god  forståelse 
av seg selv og sine omgivelser. Et forbilde 
har stor respekt for med- og  motspillerne 
og alle rundt. Han søker alltid etter 
utfordringer for å bli bedre som person. 
For min del handler det om å bli en bedre 
fotballspiller, men et forbilde skal ha 
veldig stor respekt og ydmykhet for de 
andre rundt.

Hvem er/har vært dine forbilder 
 gjennom fotballkarrieren? 
Det er mange forskjellige. Et av de største 
som fotballspiller er Ronaldinho. Også 
har vi Zidane og Xavi blant annet. Men 
jeg har hatt andre som Michael Jordan. 
Han er flink, men også fordi jeg kjenner 
meg igjen i sulten, sulten han hadde for å 
bli god. Hvis andre snakket stygt om han 
så var det en gratis motivasjon. Så har 
vi Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, og 
sist og ikke minst mine foreldre – som er 
mine aller største forbilder. 

 Molde er et av MOTs ambassadørlag. 
Hva er MOT for deg?
Det er mye. Det viktigste for meg er å ta 
egne valg og stå sterkt for de, selv om 
andre kan ha andre meninger. MOT er 
også å tørre å feile, for så å lære av det. 
Så MOT har alltid vært for meg at jeg 
tørr å ta mine egne valg, selv om jeg blir 
stående alene om det.

Hva er det beste med å spille på MFK? 
Jeg føler jeg utvikler meg som fotballspil-
ler, og det er gøy å spille på en liten plass 
der alle heier på samme lag. Det beste 
av alt er å spille på et lag som spiller 
så god fotball, min type fotball, som jeg 
elsker. Det er mange unge spillere, et 
godt trenerapparat og støtte apparat. Flere 
av spillerne er sammen etter trening, og 
vi har mange herlige typer på laget. Vi 
kommer godt overens alle sammen, siden 
alle vil lykkes! 

Dere er seriemestere og klare for 
 cupfinale. Hva mener du er de 
 viktigste suksessfaktorene bak årets 
 prestasjoner? 
Troa på det vi driver med er nok det 
viktigste, troa på medspillerne, støtte-
apparatet og spillesystemet og det 
 fundamentet vi har skapt. Så kommer 
det inn at vi har et veldig sterkt samhold. 
Vi er som en familie, som vil hverandres 
beste. Samtidig utfordrer vi hverandre 
til å bli bedre. Og vi trener alltid for å 
bli bedre og alltid med kvalitet og høy 
 intensitet, som er den viktigste faktoren 
for at man til slutt lykkes med sine mål. 
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LEO AJKIC
Alder: 31
Yrke: Programleder
Aktuell: Med TV-programet "Leos reiser"

Foto: Kristin Svorte/D
agbladet
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Leos gale verden
Leo Ajkic (31) har flyktet fra krig, datet på TV og leter nå etter verdens beste folkefest.

Snart ser vi deg i «Leos reise» på NRK. 
Hva får vi se?
– Dere får se seks folkefester i seks 
forskjellige land. 

Hva var det beste med å spille inn 
programmet?
– Muligheten til å få reise til nye steder 
og oppleve spennende ting. Det var 
også fett å dra til land jeg aldri har vært i 
tidligere som Brasil, Kambodsja, Mexico 
og India. 

Og det verste?
– Jeg fikk ikke så mye tid i landene på 
privaten. Vi var ofte bare en plass på 
stedene vi besøkte, og jeg merket at jeg 
gjerne skulle vært på flere steder. I tillegg 
tok aircondition helt knekken på meg. 

Du kommer ikke til å savne 
«Typen til» da?
– Ikke med det første. Jeg pleier å lage 
nye ting, og det er alltid gøy å prøve noe 
nytt.

Hvis programmet kommer på skjermen 
igjen. Hvem er drømmedaten?
– Det hadde vært fett å teste ut Dronning 
Sonja, Mette-Marit eller Siv Jensen.

Og best kjemi hadde du hatt med?
– Mette-Marit. Det er en 
 generasjons-greie. Kanskje dronningen 
også? Kanskje alle tre. 

 Hva drømmer du om å gjøre?
– Lage flere reiseprogrammer! Mer 
 folkefest og flere opplevelser.

Er det bare Playstation på deg, når du 
ikke er på jobb? 
– Jeg har kjøpt Playstation 4, men har 
bare ett basketspill. Spiller ikke like mye 
som tidligere. Jeg henger med kompisene 
mine, og har en ekstrajobb som manager 
til artistene Store P og A-laget. 

Hva synes du om den norske 
 ungdomskulturen?
– Streite, glad i sunn mat, flinke på 
 skolen og litt for opptatt av status på 
sosiale medier.

Største forskjellen på ungdom i Norge 
og Bosnia?
– I Norge har ungdom alle muligheter. 
Jeg tror ikke man jobber like hardt på 
skolen som i Bosnia. Her i Norge tenker 
man ikke på at man må bli best.

Har norsk ungdom det for enkelt?
– Noen ganger. De har alle muligheter, 
men alle er ikke like flinke til å benytte 
seg av tilbudet.

Hvem er ditt største forbilde?
– Jeg ser opp til Zlatan Ibrahimovic. 
Han kommer fra samme sted som meg 
og han har klart seg helt sinnsykt bra. 

Du har opplevd krig før du kom til 
Norge. Hva gjør det med deg som 
person?
– Jeg har både opplevd og sett hva 
mennesker er i stand til å gjøre. Også 
har jeg erfart at det er flere sider av et 
menneske.

Hva er ditt sterkeste minne fra krigen?
– Jeg var seks år og ute på min nye 
 sykkel, da det plutselig begynte å riste 
noe forferdelig i bakken. Jeg trodde 
det var jordskjelv, men det viste seg 
at det var starten på krigen i Bosnia. 
En stor  lastebil med sprengstoff hadde 
 eksplodert.

Du kom til Norge som 11-åring. Hvordan 
endte dere opp her?
– Sammen med søsteren min og mamma 
dro vi først til Tyskland. Så dro vi tilbake 
til Bosnia. Vi pendlet mellom hjemlandet 
vårt og Kroatia en stund, men det var 
da pappa dro til Norge at det gikk bra. 
Senere kom kom hele familien hit.

Hva husker du fra ditt første møte med 
Norge?
– Det regnet og var kaldt. Men jeg husker 
jeg likte det og følte meg trygg med 
 familien. Mange bosniere kom ett år før 
oss, så vi kjente mange her da vi kom.

Hva har vært den største utfordringen?
– Språket. Men boka «Ny i Norge» som 
jeg fikk fra pappa ble pugget. 

Hvor ofte er du i Bosnia?
– Jeg har vært der hvert år siden jeg ble 
18 år.

Og den største forskjellen mellom 
 Bosnia og Norge?
– Klima og prisforskjellen.
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Modne 
Marit

Hele livet har hun vært redd for å 
feile. Nå gransker hun seg selv i et 

positivt lys. – Jeg har aldri følt meg 
lettere, sier Marit Larsen (31).
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– Jeg har skjønt at uansett hvor mye du 
går på trynet, så finnes det en vei ut, sier 
Marit Larsen (31).

Hun sitter på Litteraturhuset i Oslo.

– Frykten for frykten er det største 
hinderet for meg. Jeg har hatt perioder 
med voldsom prestasjonsangst fra jeg 
var veldig ung. Jeg har vært så redd for å 
feile, tape ansikt, dumme meg ut, for ikke 
å være flink nok.

Med bakgrunn fra en musikalsk familie, 
ble hun nominert til Spellemannpris som 
13-åring og fikk internasjonal suksess 
med makkeren Marion Ravn i M2M. Med 
sitt femte album «When The Morning 
Comes» ute, kan vi trygt kalle henne en 
av Norges største kvinnelige musikere. 

– Denne gangen har jeg vært produsent 
for første gang. Selv om det har vært 
utfordrende, har det fungert, og det er jeg 
stolt av.

Da hun ga ut sin forrige plate, var det i 
en tøff periode med selvgransking både 
privat og yrkesmessig.

– Jeg har vært drøy på å evaluere meg 
selv. Det har stått i veien for meg som 
artist, men også som menneske. Jeg er 
en kverner. Jeg kan gå gjennom samtaler 
jeg nettopp har hatt med folk jeg kjenner 
og tenke: «Leverte jeg? Sa jeg de riktige 
tingen? Hvordan kunne jeg gjort det på en 
annen måte?».

– Men det er annerledes nå, sier hun og 
smiler.

– Hvordan da?

– Jeg føler meg lettere. Jeg har forstått at 
det er lov å ta en pause fra granskingen.

Da hun treffer MOT-magasinet har hun 
nettopp sett den norske filmen «Mot 
 Naturen», og er begeistret over det hun så.

– Det er en utrolig vakker film.

Filmen følger hovedpersonen Martin på 
en helgetur i fjellet, og vi får høre alt han 
tenker på. Hans betraktninger om seg selv 
og andre er totalt usensurerte og spenner 
fra det banale til det eksistensielle.

– Jeg kan ha det sånn som Martin. Men 
fjellet er for meg det eneste stedet jeg 
faktisk klarer å ta meg litt fri fra tankene, 
sier hun.

Når det har stått på som verst med 
 offentlig oppmerksomhet har Marit 
 Larsen funnet støtte i psykologen sin.

– Jeg har fått mye verdifull hjelp. Det 
er fint å ha en upartisk og litt hverdags-
uvitende innflytelse. Jeg synes det er 
sunt og flott å få hjelp til å sette ord på 
vanskelige ting.

Trøblete var det også i 2002. Marit Larsen 
og Marion Ravn var på turne i USA. Så 
kom sjokkbeskjeden fra plateselskapet 
Atlantic om at platesalget gikk for dårlig. 
Jentene ble sendt hjem til Norge. Like 
 etter kom nyheten om at Atlantic bare 
ville satse videre på Marion- uten Marit.

– Jeg var ung og det var veldig tøft. Jeg 
hadde akkurat blitt 18 og var usikker på 
hvordan jeg skulle håndtere det. Det var 
en lite hyggelig periode. For meg var det 
viktig å ha folk rundt meg som kjente 
den ekte historien og den ekte meg, sa 
Marion Ravn til MOT-magasinet i fjor.

Marit Larsen har aldri sagt noe om 
 bruddet. Det har vært for privat. Nå 
 forklarer hun hvorfor.

– Det tilhørte oss. Siden vi ikke hadde 
så mye kontakt årene etter dette, føltes 
det rart for meg å fortelle om noe som i 
høyeste grad angår henne.

– Hun har tydeligvis ikke følt det samme?

– Nei, og det er helt greit for meg. Vi var 
under masse press. Det som skjedde ble 
både levd ut og evaluert med unge hoder. 
Jeg var bare 19 år. Det var en veldig 
spesiell, lærerik, bra og vanskelig tid, sier 
hun.

– Vi drikker vin sammen, og det er ikke 
noe mer drama mellom oss. Det er enda 
en lettelse i livet. Jeg er stolt av det hun 
får til.

Marit Larsen er opptatt av å ta 
 menneskene i livet hennes på alvor. Hun 
har kjent på kontrastene, følelsen av å ha 
mange gode venner, men samtidig ikke 
passe helt inn.

– Det er så viktig at vi åpner oss opp for 
hverandre. Lenge har jeg hatt en rar idé 
om at jeg ikke kan få lov til å si til noen 
det jeg har syntes har vært tøft. Vi er nødt 
til å slutte å pynte oss for hverandre.

Hun retter seg opp, drikker forsiktig av 
kaffekoppen og fortsetter:

– Jeg var en raring. Jeg har følt meg 
 utafor, blitt holdt utafor og på mange 
måter var jeg annerledes. På skolen 
 hadde jeg mange gode venner, men jeg 
var opptatt av andre ting. Jeg følte jeg 
ikke helt fikk vist hvem jeg var.

– Tror du det er vanskeligere å vokse opp 
nå enn tidligere?

– Ja, kommer det raskt fra Marit.
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– Ungdomstiden er en periode i alle menneskers 
liv som kan være veldig utfordrende. Vi har 
egentlig mer enn nok med at kroppen forandrer 
seg og at hodet skrus skikkelig på plass. Og 
det evige dokumentasjonskjøret som foregår 
nå, det hadde jeg ikke klart.

Hun pauser.

– Jeg husker vi dro på klassetur. Vi tok mange 
bilder av hverandre, fremkalte bildene 
og så kom noen bilder på avveie 
i skolegården i noen dager. Nå 
blir man «tagget» i alt man 
gjør. Du er alltid på jobb. Selv 
om du bare er hjemme på 
besøk hos en venn, skal alt 
dokumenteres, og alt skal 
verifiseres gjennom en 
«like». I alle øyeblikk der vi 
gjenkjenner en glede eller 
litt substans skal vi tre ut 
av det øyeblikket for å dele, 
for å sjekke om andre er 
enige, om det virkelig var 
et bra øyeblikk. 

– Og det er farlig?

– Ja, vi blir tvunget til 
å få  bekreftelse hele 
tida. Jeg tror det er veldig 
farlig.

Hun smiler, blir sittende og se mot 
de andre gjestene på cafeen. Så 
legger hun begge hendene mot 
hjertet.

– Du vet, opplevelsene og 
gledene skal sitte her.

MARIT LARSEN
Alder: 31 år
Aktuell: Med albumet "When The Morning Comes"
Tidligere utgivelser: Under the Surface, The 
Chase, If a Song Could Get Me You, Spark. Foto: N

ina Hansen/D
agbladet
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Norconsult er stolt 
samarbeidspartner med

Klar for en

FREMTID 
PÅ 
SKINNER

Norconsult har, som Norges ledende

rådgiver innen light rail, planlagt alle

byggetrinn av Bybanen i Bergen.

Våre prosjekter baner vei
for en spennende karriere.

norconsult.no/karriere



FOR DEG SOM MÅ HA
GOD KAFFE HVER DAG

Last ned app’en og få  
hver 5. kopp gratis

Stolt hovedsamarbeidspartner av



Nå kan du gjøre en 

forskjell
Med YX Visa MOT-kortet gir 
du drivstoffrabatten din 
uavkortet til MOT.

...og enklere blir det ikke når du kan benytte en av våre over 340 betjente YX eller ubetjente Uno-X stas-
joner 
over hele Norge.

Les mer på: www.yxvisa.no

Uno-X støtter MOTs arbeid for 
varmere og tryggere ungdomsmiljø

Joda... 
- vi har alltid bare billig drivstoff
Men, du kan fint ta sykkelen til jobb eller skole allikevel

#sykkelglede


