UNICEF-mødrene
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Vendela Kirsebom Thommessen er supermodell og UNICEF-ambassadør.
Men først og fremst er hun mamma.
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ngenting topper det å bli mor, sier Vendela
Kirsebom Thommessen: Og man skulle tro hun vet
hva hun snakker om. Damen har vært supermodell
i snart 20 år og figurert på forsiden av noen av
verdens mest glamorøse magasiner. Hun flyr mellom
Oslo og New York slik vi andre pendler mellom Oslo
og Drammen. Den vakre modellen tjener millioner i
året, blir gjenkjent på gaten i USA og har leilighet i
New York. Men hjemme på Vinderen står Vendela og
tørker spy.
- Å, det er bare hele kaos, oppkast overalt. Kan jeg
ringe deg i morgen? spør Vendela.
En uke i Vendelas liv: møter i New York, kon
feranse i Los Angeles, oppkasttørking i Oslo. Vendela
bryr seg om mange flere barn enn sine egne to, Julia
(6) og Hannah (3). Hun har vært Unicef-ambassadør
siden 1996, hun har reise til noen av verdens fattigste
land og sett hvordan kvinner og barn har det der.
Barnefødsler er en risikosport i u-land. Lite kunnskap
og dårlig hygiene tar livet av mange hundre tusen barn
og flerfoldige titusener av mødre hvert år.
Vendela vil være med for å gjøre en forskjell: - Det
betyr mye for meg å kunne bidra. Å gjøre noe for et
menneske, en familie. Det er så lite som skal til. Ti
kroner kan redde liv.
Vendelas kjendisstatus er en døråpner hun vet å
benytte seg av når det gjelder en god sak.
- Det er klart en fordel at jeg får oppmerksomhet
rundt prosjekter på grunn av den statusen jeg har. Jeg
får snakke med politikere og folk med innflytelse. Jeg
kommer i aviser og på ev. Og oppmerksomhet gir.
penger og støtte.
En gang i måneden reiser Vendela til New York,
der hun jobber på UNICEFs kontor og blir informert
og oppdatert om prosjekter. Mye tid går med til å rei
se rundt og holde foredrag om UNICEFs arbeid. Og
cirka en gang i året reiser hun ut i felten, for å møte

både menneskene hun vil hjelpe og makthaverne og
politikerne i landet.
Ønsket om å jobbe med humanitært arbeid er
kommet mer eller mindre inn med morsmelken, tror
Vendela: - Moren min jobbet som frivillig for Amnesty,
mormoren min for Redd Barna. Det er naturlig for meg
å engasjere meg. Da jeg jobbet som modell i New York,
tok jeg vakter på suppekjøkken for hjemløse. Du kan
gjøre mye selv om du ikke er kjent.
Da Vendela selv ble mamma, fokuserte hun arbei
det enda mer på mor-og-barn-problematikken.
- Jeg vil så gjerne at alle kvinner skal få lov til å opp
leve at det er en glede å få barn. I fattige land er det ikke
alltid slik - i tillegg til at det er en helserisiko for både
mor •ogkarn, er det nok en munn å mette, enda mer å
bekymre seg over. Og å få en pike er lavstatus mange
seeder, kvinnene gråter når de ikke får en gutt. Når jeg
snakker med kvinner om barn og om hvordan de kan
ta vare på seg selv og føde tryggest mulig, forteller jeg
selvfølgelig om mine egne to jenter. Og opplever stadig
å bli klappet medfølende på armen mens de sier: «Jeg
håper du får en gutt neste gang.»

Internasjonal kampanje

I 57 land rundt om i verden er det en risikosport
· å føde. UNICEFs verdensomspennende kampanje
«Great Expectations» har som mål å bekjempe
stivkrampe innen utgangen av 2005.

i

I

Kampanjen tar sikte på helt å utrydde stivkrampe i de to
mest belastede landene, Tanzania og Bangladesh. Pengene
skal brukes til både vaksinering og helseopplæring for å få
bukt med stivkrampebakterien, som i de fleste smittetilfeller
fører til e'n smertefull død i løpet av noen dager.
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