
 

FINANSIERING 
 

 

 

Driften av Cristiania finansieres av U-

landsforeningen Svalene, som samler 

inn penger fra trofaste enkeltpersoner, 

foreninger og institusjoner i Norge. 

Bidragsyterne utgjør en del av et samlet 

fadderskap for hele skolen, og står fritt 

til å gi det de selv ønsker: noen gir hver 

måned, andre gir én gang i året. 

Svalene holder kontakt med giverne 

gjennom sitt nyhetsbrev «Svalenytt» 3 

ganger i året.  

Ca. 1 million kroner i året er, utrolig 

nok, tilstrekkelig til lærerlønninger og 

driften av skolen.  

 

 
 

Klare for ny skoledag 

 

INFORMASJON 
 

 

 

Elevene får frokost og middag på skolen.      

                     

Se også www.svalene.no for flere 

opplysninger  

 

E-mail: svalene.no@hotmail.com 

Facebook: U-landsforeningen Svalene 

 

U-landsforeningen Svalene,  

Christiesgate 16, 5015 Bergen. 

 

Konto: 0530.11.90214 

Vipps # 74871 

 

 

U-landsforeningen 

SVALENE 
Norsk forening for utviklingsarbeid 

 
Svalene er en verdinøytral bistands- 

organisasjon. Foreningen finansierer 

driften av en yrkesrettet videregående 

skole i Lima, Peru. Elevene er jenter fra 

slummen rundt Lima, som selv ikke har 

økonomi til å skaffe seg skolegang. 

 

 

                             Skolebygningen 

 

Alt arbeid i Norge gjøres av frivillige. 

Det vil si at 98% av midlene som 

samles inn, går til driften av skolen 

Cristiania i Lima.  

 

 

http://www.svalene.no/
mailto:svalene.no@hotmail.com


 

CRISTIANIA 
 

 

 

 

   Undervisning  

Cristiania er en yrkesrettet videregående 

skole, med undervisning fra 5. til 10. 

klassetrinn. Ca. 150 unge jenter får gratis 

skolegang, med undervisning i bl.a. 

spansk, engelsk og matematikk. I tillegg 

undervises det i praktiske fag, som IT, 

kosmetologi og frisørfag, samt husstell, 

matlaging og konditorfag.   

 

For elever som er særlig vanskeligstilte, 

har skolen 24 internatplasser. Alle elevene 

får frokost og middag på skolen. 

 

Cristiania har totalt 12 ansatte, som alle er 

peruanere. Skolen er underlagt og 

kontrolleres av skolemyndighetene i Peru. 

Skolens styre i Lima er juridisk ansvarlig 

for driften, og de lokale styremedlemmene 

tar ikke honorar. 

 

MÅLGRUPPE 
 

 

 

Svært mange av ungdommene som vokser 

opp i slumstrøkene rundt storbyen Lima, 

har små muligheter til å få seg utdanning.  

 

De fleste av elevene på Cristiania kommer fra 

boforhold som dette 

 

I den grad familiene har økonomi til å gi 

barna skolegang, er det guttene som blir 

prioritert. Jentene blir oftest satt til å stelle 

hjemme og passe barn. Det sier seg selv at 

jentene da vil ha begrensede muligheter til 

å forsørge seg selv og sine barn som 

voksne. Ifølge FN har U-hjelp som 

fokuserer på kvinners selvstendiggjøring, 

vist seg å være det beste for å oppnå bedre 

levestandard for befolkningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kakeproduksjon på skolekjøkkenet 

 

De praktiske fagene som skolen tilbyr, 

gjør det mulig for elevene å få lønnet 

arbeid etter endt skolegang. Noen 

kvalifiserer seg også til å få stipend fra den 

peruanske stat til videre studier. 

 

 

Dataundervisning 


