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Naw T´Kaw Paw er en av våre studenter på GED programmet. Hennes drøm er å jobbe med politikk og 
være aktiv på den politiske arena for et bedre liv for Karen-folket i Myanmar. 

Hun har studert i over et år i forberedelser for GED prøven, og håper på å ta en internasjonal utdanning 
innenfor politikk og statsvitenskap. T´Kaw Paw  forteller at hennes far har inspirert henne til å jobbe 
hardt og være en sterk leder. 

«Når jeg var 13 år, flyttet jeg til en Karen flyktningleir på Thailand-Myanmar grensen. Før jeg flyttet, 
hadde min far en prat med meg; han oppfordret meg til å være sterk, lydig og gjør mitt aller beste. Han 
gav meg et brettet ark, og sa at jeg måtte lese det. Når jeg åpnet arket, så jeg et nydelig sitet skrevet 
ned: «Karakter snakker høyere enn utseende». 

I en alder av 13 forsto jeg ikke sitatet, men jeg tok godt vare på arket. 

Min far var en enkel og ydmyk person. Han var en leder, men han bodde aldri i et stort hus eller 
viste frem sin status. Han jobbet hardt, og han likte å gi bort det han hadde. Når jeg var ferdig på 
ungdomsskolen, reiste jeg hjem igjen for å besøke familien min. Jeg hørte folk si rare ting om min far. 
De lo når de fortalte meg at min far aldri hadde på seg sko, og at klærne hans var gamle og slitt. Jeg ble 
sjenert og sint fordi det var respektløst. 
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Partners ber om støtte slik at ungdommer som Naw T´Kaw Paw 
kan kvalifisere seg til en universitetsutdannelse gjennom vår GED-
program. Studentene på GED vil bli fremtidens ledere i sitt hjemland. 



Om kvelden, la jeg meg ned ved min far og fortalte at folk snakket bak ryggen hans. Jeg håpet at han ville 
reagere med sinne. Til min overraskelse, sa han til meg, «Du trenger ikke bry deg om hva folk syntes om 
deg. Bare vær deg selv og gjør ditt beste.» Jeg var overasket over min fars respons. 

En annen gang, når jeg reiste hjem til å besøke min far, møtte jeg noen jeg ikke kjente. De lurte på hvem 
jeg var og hvem min far var. De så glade ut når jeg sa navnet til min far. De fortalte meg at de kjente han 
godt, og at han var en fantastisk leder. Han ble satt stor pris på blant de som bodde i dette området. 

En av de kom og satte seg ved meg og sa: «Din far er ikke som andre ledere. Han er ydmyk, snill og 
empatisk til sine medborgere.» Han fortalte meg dette, og jeg fikk tårer i øynene for jeg var så stolt over 
min far. Nå forstår jeg fult meningen bak sitatet han ga til meg noen år tilbake, «Karakter snakker høyere 
enn utseende».. Arket har vært borte i noen år, men ordene holder jeg fortsatt nær meg. 

T´Kaw Paw jobber hardt og oppmuntrer sine medstudenter i GED programmet. Etter at hun har bestått 
GED prøven, er drømmen hennes å studere ved New York universitet for å studere statsvitenskap. 

Vi er spent på hennes fremtid som en universitetsstudent og sikker på hennes evne til å være en leder. Det 
er ingen tvil at hun vil være et sterkt lys i arbeidet for Karen-folket. 

SIDE 3



Bakgrunnsinformasjon

Ungdommer i Myanmar strever med å få tatt en utdanning etter 60 år med konflikt. I de fleste 
områdene i delstaten Karen er det få muligheter for barn og unge til videre skolegang etter 7. 
trinn. Der det er mulighet for ungdomsskole, må studentene ofte flytte vekk fra familien som 
til internatskoler. Selv om Karen State Educational Department gir en komplett læreplan og 
utdanning for Karen-barn, er ikke skolesystemet i delstaten Karen blitt godkjent nasjonalt. Dette 
betyr at studenter ikke er kvalifisert til en utdanning på universitet i Myanmar eller utlandet med 
vitnemål fra en Karen ungdomsskole. 

I Myanmar har kun 18.8% av befolkningen en videregående opplæring. For studenter fra etniske 
delstater, er det enda flere barrierer til å få en videregående opplæring. For å kunne søke på et 
universitet må disse studentene ta General Education Diploma (GED) prøven. GED gjør at de er 
kvalifisert til å søke på universitet i hele verden. 

Vår respons

Vår visjon for dette prosjektet er å muliggjøre en bærekraftig utvikling av lokalsamfunn gjennom 
utdanning. GED-programmet oppmuntrer og forbereder studenter til å ta den internasjonale 
anerkjente GED-eksamen og å søke på universitetet. Med en tertiær utdanning, vil studentene 
flytte hjem og være i stand til å være ledere i deres lokalsamfunn og jobbe til å styrke og utvikle 
lokalsamfunnet. 
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Studentene ved GED programmet



Prosjektet er et sammensatt 2års program som legger til rette for at 25 studenter kan bestå 
GED-eksamen. 

Første året består av engelskundervisning og gir et grunnlag for resten av utdanningsprogrammet, 
hvor alt er på engelsk. Andre året består av pensum som gir studenter inngående kunnskap i fag og 
tema som vil komme på GED-eksamen. Studentene bor på GED campus og har undervisning 5 
dager i uken i matematikk, språk, samfunnsfag og naturfag. 

Etter at kurset er fullført, kan studentene søke til å ta GED-eksamen i Yangon, Myanmar, eller i 
Thailand. Sted for eksamen vil avgjøres på grunnlag kostnad og tilgjengelighet. Skoleåret er basert 
på et to-semester-system, og en sommerferie på to måneder. Gjennom skoleåret, har studentene 
også ansvar for dyr og jordbruksaktiviteter for å dyrke mat og gi bærekraftige inntekter. Vi vil gi 
studentene en helhetlig utdanning som fokuserer på verdifulle ferdigheter som kan også hjelpe deres 
lokalsamfunn. 

Langsiktige mål

Våre overordnede mål for dette prosjektet er: 

• Å gi muligheten for høyere utdanning til etniske studenter i Myanmar

• Øke studenters kommunikasjonsevner, sosiale evner, kritisk tekning og 
problemløsningsferdigheter

• Forbedre økonomiske muligheter for etniske studenter gjennom kapasitetsbygging. 

• Støtte sosial mobilisering av etniske studenter i Myanmar ved å gi mulighet til høyere utdanning. 

• Gi økte muligheter for høytlønnede jobber for etniske studenter. 

• Hjelp med å forberede etniske studenter for fremtiden som ledere i deres region, dette er et tiltak 
for å fremme demokratibyggingen i Myanmar 

• Gi et fysisk lærings- og utdanningssenter for både lærere og studenter til å utvikle kunnskap og 
erfaring
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Budsjett 2021

Beskrivelse Detaljer Total NOK Total USD

Lokaler Leie, verktøy, internettgebyrer,
Bygning reparasjon og vedlikehold,
Verktøy og utstyr

106 912 11,210

Reise Personalmøter, reise for eksamen, studen-
tutvekslingsaktivitet

18 102 1,898

Studentstøtte Matstøtte, hygienepakker, læringsmateri-
ell, førstehjelp og medisiner, GED-testge-
byrer

166 128 17,419

Stab for GED Omsorgspersoner, lokale lærerlønn, un-
dervisningsmateriell, utskrift og kopiering

73 112 7,666

Landbruks-
aktiivter

Frø, hagestøtte, landbruksmateriell 5 427 569

Student-
dokumentasjon

Juridiske dokumenter, helseforsikring for 
studenter

20 047 2,102

Total 389 728 40,864

Kurs fra USD til NOK beregnet på valutakalkulator på Norges Bank med kurs fra 2. oktober 2020.
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Vårt fokus
Bærekraftig utvikling 
Vårt fokus er på løsninger som strekker seg utover akutt nødhjelp. Ved å gi fattige lokalsamfunn tilgang til 
bærekraftige metoder setter vi dem i stand til selv å dekke de behovene landsbyen har. På denne måten får 
de muligheten til å utvikle seg, selv under forhold som er preget av konflikt og undertrykkelse.

Engasjement for lokalsamfunn 
Vi ønsker å styrke familier og skape trygge, gode omgivelser for barn å vokse opp i. Vi finner den kapasiteten 
som allerede finnes i lokalsamfunnet og utvikler samarbeid som trekker mennesker og evner sammen, for å 
utvikle løsninger på de utfordringene lokalsamfunnet møter på.

Nødhjelp 
Vi gir nødhjelp i akutte krisesituasjoner. Mennesker på flukt mottar mat, midlertidig husly og annet som er 
nødvendig for å overleve. Nødhjelp er viktig når krig eller andre situasjoner oppstår og overlater barn uten 

beskyttelse og gjør dem sårbare for lidelse og utnyttelse.

Forbehold
Partners tar forbehold om at et prosjekt kan bli avlyst av grunner utenfor vår kontroll, eller at et program blir 
fullfinansiert. Dersom det er tilfelle vil vi, etter avtale med tilskuddsgiver flytte støtten til et annet program 
som mangler finansiering. Vi vil gjøre alt vi kan for å sikre at tilskuddsgivers donasjoner blir brukt med 
integritet, og i størst mulig grad, på den måten tilskuddsgiver angir.

 
 

Kontaktinformasjon

Anne Sofie Andaas Elgseter
Daglig leder
Stiftelsen Partners Norge
annesofie.elgseter@partners.ngo
mob. 91793095

Jenn Tendero 
VP of Strategic Engagement
Partners Relief & Development 
jenn.tendero@partners.ngo


