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ledeR

Vi bor i et av verdens rikeste land. Rikdom fører som regel til høyt forbruk. Og høyt forbruk skaper høye 
utslipp av ødeleggende klimagasser. Dermed har du nok fortsått hvor jeg, og Kirkens Nødhjelp, vil. Vi vil 
at Norge skal ta et mye større ansvar for å øke bevilgningene til klimatiltak, og for å kutte egne utslipp 
av klimagasser.

Klimaendringene skaper mer ekstremvær, tørke og flom. Og dette rammer de fattigste først og mest. 
Hvis ikke vi gjør noe med klimagassutslippene, vil vi se enda flere naturkatastrofer i fremtiden. Også her 
til lands har vi i løpet av siste høst sett folk miste gård og grunn i vannmasser på avveie, i Flåm og på 
Voss. Fortvilte familier opplever å miste alt de eier og har, og slik sett deler de skjebne med mennesker 
i land som Pakistan, Filippinene og Vietnam, der økende ekstremvær gjør større skader for hvert år. 

Men sammenligningen stopper der. For det er en vesentlig forskjell: Norge har både en større mulighet 
til, og et større ansvar for, å reduserere utslippene som skaper klimaendringene, enn fattige land i Asia 
og Afrika. Vi har tilgang til teknologien og vi har økonomien til å sette i verk de tiltakene som kreves. 

I fjor høst lanserte vi Kirkens Nødhjelp en rapport der vi regnet ut hvor stor andel av de globale 
klimakuttene Norge må ta. På bakgrunn av Norges historiske og fremtidige klimautslipp kom vi til at 
Norges ansvar for å løse verdens klimakrise er tolv ganger større en det befolkningsstørrelsen skulle 
tilsi. Det betyr helt konkret at vi de neste 15 årene bør kutte våre nasjonale utslipp med nærmere 50 
prosent.

Når verdens klimapolitiske ledere samles for å bli enige om hva som skal være verdens framtidige 
utslippsmål, går konfliktlinjen alltid mellom de rike og fattige landene. 

I fasteaksjonen 2015 setter Kirkens Nødhjelp fokus på klimakrisene, og vårt arbeid med livbergende 
nødhjelp. I tillegg til å berge liv, er det viktig for oss å gjøre noe med årsakene til problemene. Og til 
dette ønsker vi å mobilsere norske menigheter i en kampanje som skal få norske politikere til å ta grep.

For kirkene i Norge har et stort og ektefølt engasjement for klimasaken og kan, hvis vi roper i kor, være 
stemmen som endrer norsk klimapolitikk. Det som kreves av oss er en kraftig mobilisering, slik vi ser 
at våre kirkelige partnere får til, i tillegg til hinduer, buddhister,  jøder og muslimer, som verden over 
mobiliserer sterkt for det som er vårt store felles problem: at kloden vi har fått ansvaret for å forvalte, 
er i ferd med å bukke under. 

Kampen står om selve Skaperverket. Tiden er nå. Og ansvaret er vårt.

VåR KlODe, våRt ansvaR

anne-marie Helland
Generalsekretær i 
Kirkens Nødhjelp

Forsiden: en ACT Alliance-ansatt i Kenya 
klargjør land for mennesker som har 
flyktet fra tørken i Somalia.
Foto: Paul Jeffrey/ACT Alliance

Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med 
mennesker og organisasjoner over hele 
verden for å avskaffe fattigdom og 
urettferdighet.

Vi gir nødhjelp i katastrofer og jobber 
langsiktig for utvikling i lokalsamfunn. For 
å fjerne årsaker til fattigdom påvirker vi 
samtidig myndigheter, næringsliv og religi-
øse ledere til å ta riktige beslutninger.

Kirkens Nødhjelp er en felleskirkelig 
diakonal organisasjon for global rettferdig-
het. Vårt arbeid utføres uten intensjon om å 
endre menneskers religiøse tilhørighet.

For å sikre effektivitet og skape resul-
tater er Kirkens Nødhjelp medlem av ACT 
Alliance, en av verdens største humanitæ-
re allianser. Alliansen består av kirkelige 
organisasjoner over hele verden og samar-
beider med organisasjoner uavhengig av 
religiøs forankring.
Kirkens nødhjelp - sammen for en 
rettferdig verden!
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InteRnasjOnal KlImaKamPanje
Når Kirkens Nødhjelp i 2015 trapper opp kampanjearbeidet 
for en mer rettferdig klimapolitikk, er vi ikke alene. en rekke 
organisasjoner i ACT Alliance fra både rike og fattige land har 
gått sammen om et internasjonalt press mot verdens ledere. 
Målet er å sikre en mest mulig rettferdig klimaavtale der rike 
land som Norge bidrar med mindre utslipp og mer penger. les 
mer og skriv under på kampanjen på www.actclimate.org.



kirkeNs Nødhjelp magasiNet  | 01 – 2015 3 

InnhOld | 01 – 2015

 2 LeDer
 4 VerDeN ruNDT
   Se glimt fra Kirkens Nødhjelps arbeid  
  over hele verden
 6  PorTreTT: rabIa Waqar 
   Rabia har gjennom vårt arbeid i Pakistan   
  reddet hundrevis av jenter fra tvagsekteskap.   
  Nylig var hun i Oslo, hvor hun møtte    
  fredsprisvinner Malala Yousafzai.
 10 Tema: kLIma
  Klimaendringene er over oss, og de rammer   
  da fattigste hardest. På temasidene i denne   
  utgaven av Kirkens Nødhjelp-magasinet kan   
  du lese om klimaendringene både der de   
  rammer, hvordan de fungerer og hva vi   
  kan gjøre med det.
 24 I fokus: fasTeaksjoNeN
  Det er snart duket for fasteaksjon! På disse   
  sidene møter du dem som får aksjonen til å   
  gå rundt år etter år, og hun som skal holde   
  styr på dem.
 28 akTueLT: osLo WaTer INITIaTIVe
   Nylig ble en vellykket vannkonferanse holdt   
  i Oslo av Kirkens Nødhjelp. Her leser du   
  en liten rapport fra tilstelningen.
 30  akTueLT: CommuNICaTIoN for CHaNGe
  årets opptak er i gang!
 32  I fokus: VaNN På VesTbreDDeN
  Vann er liv. Og mangel på vann er det   
   motsatte. I denne artikkelen forteller to   
  av årets deltakere i ledsagerprogrammet om   
  sine møter med vann og vannrelaterte   
  utfordringer på Vestbredden.
 36 akTueLT  
  Changemakerspalten
 37 akTueLT 
  Kirkens Nødhjelp i media
 38 TeTT På: HaNNa moLLaN  
  Hanna Mollan er vår representant i Pakistan.
 40 NorGe ruNDT
  Se glimt fra lokale aktiviteter
 41 aNDakT
  Av Sturla J. Stålsett, professor i diakoni,
  religion og samfunn på Det teologiske   
  menighetsfakultet.
 
 

Tema
Klimaendringene rammer 
de fattigste hardest. På 
temasidene får du et 
innblikk i hvordan de 
rammer, hva vi kan gjøre, 
og hva som kreves for en 
rettferdig klimapolitikk.

10»

VaNN På VesTbreDDeN 
To ledsagere på Vest-bredden 
forteller i denne artikkelen om 
vann og problemene knyttet til 
vanntilgang på Vestbredden. »30

»6
PorTreTT:  Rabia 
Waqar jobber for 
Kirkens Nødhjelp 
i Pakistan. I dette 
portrettet forteller hun 
om Malala, fredsprisen 
og arbeidet sitt.
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   somalia: Vannet kommer frem
 En del av pengene som ble samlet inn til årets TV-aksjon 
går til Somalia, hvor dette bildet er tatt. Det pågår en alvorlig 
tørke i landet, og situasjonen er svært vanskelig for mange av 
innbyggerne. Bare i området Gedo er to tredeler av befolkningen 
rammet av tørken.  Takket være lang tilstedeværelse i landet har vi 
mulighet til å etablere sikker vanntilgang på tross av borgerkrigen 
som herjer. Denne gjengen i Beled Hawa har i alle fall fått tilgang 
til rent vann, og snart skal enda mange flere få det! Takk til alle 
som støttet TV-aksjonen!

Hele verden: 
Verdens dodag
 Visste du at det finnes 
en egen do-dag? Rundt 
omkring i verden er det 2,5 
milliarder mennesker som 
mangler noe vi tar som en 
selvfølge her i Norge, nemlig 
tilgang til en do. Det vil vi 
gjøre noe med! Dette bildet 
er fra Sør-Sudan. I flyktningleirene hvor vi 
sikrer blant annet rent vann til de mange 
krigsrammede i landet, passer vi på å også 
sikre trygge og hygieniske toalettforhold. 
Fordi en dass kan redde liv, enkelt og greit.
Kirkens Nødhjelp har vann og 
sanitærforhold som sin hovedoppgave når 
katastrofen rammer. Vi snakker mye om 
vann, men kunne snakket like mye om do: 
det må raskt komme doer på plass der 
flyktningene samler seg, de må være rene 
og at det må være nok toaletter slik at man 
kan hindre livstruende sykdommer som 
diaré og kolera.

 Peru:  
Klima i lima
 Vi har folket i ryggen når vi kjemper for at Norge må ta 
ennå større ansvar i kutt av klimagassutslipp: 71 prosent 
av befolkningen mener at Norge bør gjøre mer for å kutte 
klimagassutslipp.
– Dette er klar tale til klimaminister Tine Sundtoft, sier 
klimarådgiver Ingrid Næss-Holm i Kirkens Nødhjelp. Det ble 
vedtatt et rammeverk for de virkelige forhandlingene i Paris. 
Det var ikke så godt som vi hadde ønsket, men det er et 
skritt på veien til Paris. Det er der de store slagene vil stå.
– Mange tenker "Hvis ikke Norge klarer det, hvem kan 
da?" Leverer vi ikke på både kutt hjemme og finansiering, 
risikerer vi å sette lista lavt for de andre aktørene i 
forhandlingene, understreker hun. Snart skal Norges mål 
for 2030 vedtas. At en så stor del av Norges befolkning 
mener at Norge bør gjøre mer enn i dag for å kutte 
klimagassutslipp, er lovende. Det gir håp at så mange 
ønsker en bedre klimapolitikk. 
– Politikerne kan ikke se bort fra dette. Dersom Norge skal 
yte etter sitt ansvar må vi kutte 50 prosent innen 2030. Det 
er også avgjørende at penger til klimatiltak kommer i tillegg 
til bistandsbudsjettet, oppfordrer Næss-Holm.

  Norge:   
Hurra for grønnere 
statsbudsjett!
	Budsjettforhandlingene har ført til en dobling av 
Norges bidrag til klimatiltak i fattige land. Dette er 
supre nyheter!
Dette har våre mange engasjerte støttespillere 
gjort mulig når dere signerte vårt SMS-opprop 
til regjeringen om mer penger til FNs grønne 
klimafond. Tusen takk, alle dere som bidro! I dag 
fikk vi enda et bevis på at det nytter å engasjere 
seg. Når vi er mange som mener det samme kan vi 
virkelig forandre verden!
Vil du være med? Bli med i sms-nettverket og 
motta fremtidige opprop direkte på din mobil. Meld 
deg inn ved å sende en sms med kodeord DELTA 
til 2468
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 Vietnam:  
20-årsjubileum 
behørig markert
 Mer enn fire hundre gjester deltok i feiringen 
av vårt 20-årsjubileum i Hué, Vietnam, i novem-
ber.
– Vi er så stolte av hva vi har oppnådd sammen 
med våre partnere. Vi har nådd ut til sårbare 
mennesker som ellers ikke ville ha kommet seg 
på beina, sa Eivind Archer, som er stedlig repre-
sentant fra oss i landet. 
Kirkens Nødhjelp er den eneste internasjonale 
organisasjonen i Vietnam som har jobbet med 
et bredt program for å styrke og mobilisere 
trosbaserte organisasjoner i arbeidet med å 
utvikle et gode lokalsamfunn som inkluderer 
alle. Vi har spilt en avgjørende rolle i helsear-
beid og forebyggende arbeid for å demme opp 
for ødeleggelser som kommer som resultat av 
klimaendringer. 

  Thailand:   
30 år og nye tider
	I desember markerte vi 30 års arbeid i 
Thailand. I løpet av 2015 vil vi fase ut arbeidet 
i landet. Vi har mange seire å se tilbake på. 
Kirkens Nødhjelp var den første organisasjonen 
i landet som arbeidet sammen med religiøse 
partnere. Det var spesielt viktig da vi i mange 
år arbeidet med å forebygge hiv/aids og 
dårlige holdninger til dem som ble syke. 
Religiøse ledere etablerte et nettverk som både 
underviste og rev ned fordommer. Sammen 
med partnere etablerte vi et psykososialt 
arbeid blant dem som var blitt rammet av 
hiv, med meget gode resultater. Vi har også 
arbeidet med flyktninger på begge sider av 
grensa til Myanmar med Thailand som base.

  filippinene: 
evakuering reddet liv i ny stor-tyfon
	Det har allerede kommet mange ødeleggende Tyfoner etter fjorårets katastrofe på 
Filippinene. I desember kom det foruroligende varsler igjen: en tyfon med vindstyrke 
over 200 kilometer i timen var på vei. Heldigvis ble de fleste berørte evakuert – det ble 
organisert en masseevakuering av over en million mennesker. 
Ødeleggelsene ble likevel store. Våre partnere er i gang med hjelpearbeidet. Selv om 
tyfonen heldigvis ikke rammet like hardt som sist, og selv om planlegging og evakuering 
har fungert godt, er de materielle ødeleggelsene enorme. Våre partnere stiller med 
livreddende nødhjelp til dem som trenger det.

   sør-sudan: et vondt år
 Over ett år etter at krigen brøt ut i Sør-Sudan må folk dessverre 
forberede seg på mer krig. De ser ingen grunn til å tro på fred, og 
frykter snarere en oppblussing av kamphandlingene nå som veiene 
er tørket opp. Kirkens Nødhjelps lokale partnere tror ikke på at 
våpenstillstand og forhandlinger vil føre til fred. Det rapporteres stadig 
om spredte kamper i landet. Erfaring viser at kampene pleier å trappes 
opp når tørken kommer. Det er likevel godt å se at humanitær hjelp har 
forhindret sultedød i stor skala i regntiden.
– Vi har nådd 142 000 mennesker med rent vann, ved å borre nye 
brønner og reparere ødelagte.  67 000 mennesker har fått tilgang 
til latriner mens de er på flukt og 78 000 har fått utstyr som tepper, 
kokekar og annet man trenger på flukt. Vi har også et helsesenter 
som betjener mellom 1500 og 2500 pasienter i måneden, forteller vår 
generalsekretær Anne-Marie Helland rapportere. 
Det er viktig at nødhjelpen fortsetter i like stort omfang framover. 
Tørken kommer, og mange har ikke fått sådd en avling de kan leve av 
på grunn av krigshandlingene. 
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PORtRett  RABIA WAqAR

Rabia Waqar (30) er Kirkens Nødhjelps programleder for kvinners rettigheter i 
Pakistan. – Det gir en enorm inspirasjon når en av mine egne får fredsprisen, 
forteller hun.
teKst: Jorunn Strand Askeland  FOtO: Kjerst i  Strømmen/NRK

enORmt INSPIReRT

»

H
un lander på et unnselig hotell 
i desember-Oslo. Dagen før 
fredsprisvinner Malala stopper all 
trafikk for å kunne ta inn på Grand 
Hotell i sikkerhet. Vår energiske og 

modige kollega kommer rett fra Swatdalen, fra 
skolen til Malala, fra stedet der hun ble skutt. Men 
med nye bilder som gir håp: glade skolejenter på vei 
hjem fra skolen. Åpne ansikter, de fniser og leker 
litt på veien:

– At de leker og slapper av, er nytt og viser at 
hverdagen er blitt lettere etter at Taliban har måttet 
gi fra seg makten i dalen igjen. Det er bare et par 
år siden jentene dekket seg helt til og småløp hjem 
fra skolen. De få jentene som fikk gå der. Etter at 
Malala og vennene ble skutt, var det mange jenter 
som ble holdt hjemme fra skolen fordi foreldrene 
mente det var livsfarlig. Bare på skolen Malala gikk, 
ble antall jenter redusert fra tre-fire hundre til litt 
over hundre den høsten. 

et aRmBånd tIl malala
Rabia gleder seg ekstra til Osloturen denne gangen. 
Med seg i bagasjen har hun et armbånd i glass som 
moren hennes har laget: «Ta det med og gi det til 
Malala hvis du møter henne!», hadde hun sagt. 
«Men, mamma, Malala er en stor fredsprisvinner 
nå», svarte Rabia. «Ja, men hun er også bare en 
ung, pakistansk jente, og de liker å få sånne», 
svarte moren lurt. I tillegg har hun med seg film 
fra et av Kirkens Nødhjelps prosjekter i Pakistan. 

Et freds- og forsoningsprosjekt som gikk over åtte 
måneder i Swatdalen to år før den unge skolejenta 
ble skutt. Der var Malala som elleve-tolvåring med i 
prosjektet. På filmen snakker hun om hvordan alle 
religioner må leve fredelig sammen og hvordan 
livet har blitt ødelagt av Talibans vold i dalen. Bare 
en liten jente. Men allerede stor klokskap. Og et 
stort mot. 

– Læreren til Malala fortalte da jeg var der uka før 
jeg kom til Oslo at hun hun var så skarp og sulten 
på kunnskap at han hadde gått til faren hennes 
og bedt om at hun måtte få en bedre mattelærer 
enn ham selv. Hun er trengte mer utfordring. Og 
hilsenen fra folk og våre partnere i Swatdalen til 
verdens yngste fredsprisvinner er: «Vi er så stolte 
av deg. Ikke glem landet du kommer fra, den vakre 
dalen du er vokst opp i. Fortsett å kjempe for 
jenters rett til skolegang i alle land!». – Jeg håper 
hun kan komme tilbake til Pakistan en dag og ta et 
stort lederansvar, sier Rabia. 

KvInneRs deltaKelse
Selv har Rabia stått opp og talt konservative Imamer 
og prester midt imot. Alle jenter har lovfestet rett 
til å gå på skolen og lovfestet rett til arv, og ingen 
har rett til å tvangsgifte bort jenter. Men få bryr 
seg. De vet de ikke får straff, og frykter dermed 
ikke rettsforfølgelse. Derimot frykter de Gud:

– Så når imamer og prester går sammen og 
bruker fredagsbønnen og gudstjenesten til å 
proklamere at både Allah og Gud sier at kvinner 
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Rabia har jobbet 
med jenter og 

kvinners rettighe-
ter i en årrekke, 

og er en kapasitet 
på feltet. Her på 
TV2 nyhetskana-
len i forbindelse 

med utdelingen av 
Nobels fredspris. 

Faksimile: TV2 
Nyhetskanalen

PORtRett  RABIA WAqAR

en storfornøyd Rabia fikk 
en drømmeavslutning 

på sitt Oslo-opphold da 
hun nylig møtte Malala 

Yousafzai etter fredspris-
utdelingen. Foto: Privat

"…når imamer og prester går sammen og bruker 
fredagsbønnen og gudstjenesten til å proklamere 
at både Allah og Gud sier at kvinner og menn har 
like stor verdi, skjer det noe."

og menn har like stor verdi, skjer det noe. Det er brudd 
med Koranen og profetene å undertrykke kvinner. For 
muslimer, som jeg selv er, er frykten for å bryte Allahs 
lover stor. Frykten for helvete er sterkere enn frykten for 
å bryte den pakistanske loven.

Sammen med partnere og resten av kontoret 
vårt i Pakistan har Rabia etablert et nettverk av 680 
kvinnegrupper som arbeider for at kvinners rettigheter 
skal bli respektert. Rundt 60 % av alle tilfeller av 
tvangsekteskap der jenter og kvinner har kommet til 
gruppene i desperasjon. De har også sett at der gruppene 
fungerer, øker deltakelsen av jenter i skolen, og jenter 
får arve i større grad. I alt arbeid Kirkene Nødhjelp gjør 
i Pakistan som flomsikring, vannboring og annet arbeid 
som forebygger klimaendringer, er kvinner en selvsagt 

del av komiteer og utvalg. Et premiss for at arbeidet skal 
videreføres og lykkes.  

aRRanGeRt eKtesKaP
– På den måten løfter vi kvinneperspektivet i alt vi gjør. 
Pakistan er tross alt et av landene i verden hvor det er 
vanskeligst å leve som kvinne uten å undertrykkes. 
Men, det er viktig å si at mange pakistanske familier gir 
døtrene sine respekt og støtte. Som Malalas familie, og 
min egen. Selv har Rabia master i statsvitenskap fra USA 
som hun fikk finansiert gjennom Fullbrightstipend. Hun 
og brødrene har fått den samme muligheten. Og når dette 
leses, har hun nettopp giftet seg. Et arrangert ekteskap. 
Det er det viktig å skille fra tvangsekteskap.  

–Jeg gleder meg til å gifte meg med mannen min. Han 
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Tvangsekteskap 
og arbeid med å 

forhindre dette er 
noe av det Rabia 

jobber med for 
Kirkens Nødhjelp. 

I Pakistan har 
dette arbeidet ført 
til at flere hundre 

jenter har unngått 
tvangsekteskap. 

Her fra et intervju 
om temaet på 

BBC. Faksimile: 
BBC News

rabIa Waqar
	30 år gammel, fra Pakistan.
 Utdannet med mastergrad i 

offentlig administrasjon.
 Programkoordinator for 

Kirkens Nødhjelp i Pakistan
 Har jobbet for Kirkens 

Nødhjelp i tre år.
 Jobber blant annet med 

tvangsekteskap og kvinners 
rettigheter.

stØtt våRt aRBeId
Kontonummer1594.22.87248
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gir meg en god ro, og det trenger jeg for 
jeg er så engasjert, smiler Rabia. – Han 
er på min alder, er ingeniør og er veldig 
glad for arbeidet jeg gjør. Så snart bærer 
det hjem til 300 gjester og tre dagers 
feiring. Puh!, sier hun og smiler og slår 
ut med armene.  

På det unnselige budsjetthotellet 
Kirkens Nødhjelp bruker når vi får 
besøk, i en bakgate i Oslotåka, treffer 
Rabia rektoren fra skolen i Swatdalen der 
Malala gikk. De snakket sammen i dalen 
uka før, og de bare ler av sammentreffet. 
I tillegg er Malalas venninner innlosjert 
der, og Rabia får snakket med dem om 
deres felles hjertesak: at alle jenter en 

dag skal få leve gode liv med utdannelse 
og frie livsvalg også i Pakistan. Og ja – 
Malala fikk armbåndet fra Rabias mor, 
sendt via venninnene. 

PS: Rabia fikk møte Malala like før 
fredsprisvinneren dro fra Oslo. En klem 
og en takk begge veier for inspirasjon 
og støtte til å fortsette kampen for å 
sette jenter og kvinner i frihet.
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tema KlIMA

tema:

KlIma
vi kan stanse klimakrisen hvis de som har mest, bidrar mest!
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»

Klimaendringene gjør kriser verre og rammer de fattigste hardest. Over hele 
verden møter Kirkens Nødhjelp mennesker som merker at klimaendringene 
allerede er i gang. Katastrofer som flom og ekstremvær blir verre. Menneskers 
tilgang til rent vann trues. De fattigste rammes hardest, selv om det er vi som er 
rike som har stått bak det meste av utslippene.

2015 blir et viktig klimaår. Dette er året hvor verdens ledere skal gjøre et nytt 
forsøk på å bli enige om en ny, bindende klimaavtale som skal stoppe den globale 
oppvarmingen. Samtidig mobiliserer Kirkens Nødhjelp og våre venner i Norge og 
over hele verden for at verdens ledere skal komme frem til en rettferdig løsning.

På de neste sidene kan du lære mer om klimakrisen, hva som kan gjøres for å 
stoppe den – og ikke minst om hva du kan gjøre. 
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tema KlIMA

Higino Filimone fra Kirkerådet i Mosambik viser hvordan 
store regnmengder utløste et jordras i et boligområde i 
hovedstaden Maputo i 2013. Regnmengdene kom samtidig 
med en stor flom som rammet mange mennesker i 
Mosambik. Filimone setter de siste års kraftige flommer og 
store nedbørsmengder i sammenheng med klimaendringer.
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Higino Filimone fra Mosambik drømmer om at verdens ledere vil klare å bli 
enige om en klimaavtale innen utgangen av året, slik at datteren på fire kan 
vokse opp i trygghet. 
teKst: Ida Thomassen FOtO: Jens Aas-Hansen/Kirkens Nødhjelp

KlIma I endRInG
– Klimaet er i endring, forteller Higino når jeg 
møter ham i Sør-Afrika etter lange og hektiske 
dager på jobb. Higino vet hva han snakker om. 
Han jobber blant annet som klimakoordinator i 
Kirkerådet i Mosambik. Han er akkurat ferdig med 
et seminar for religiøse ledere fra hele det sørlige 
Afrika om klimaendringer og hvordan de religiøse 
aktørene kan bidra i kampen for en rettferdig 
klimaavtale. 

– I Mosambik opplever vi klimaendringer, men også 
sårbarhet til klimaendringene. Vi har alltid hatt 
ekstremvær, men tidligere kom det i sykluser på 
5–10 år. Nå opplever vi flom hvert eneste år, men 
også tropiske stormer og tørke, fortsetter han. Om 
lag 80 prosent av befolkningen i Mosambik jobber 
med jordbruk. Mennesker som lever direkte av 
naturen, er ekstra sårbare når klimaet endrer seg. 
I tillegg blir skoler og sykehus nødt til å stenge når 
ekstremværet rammer.

Rammet av FlOmmen
– Havnivået stiger også. Kombinert med årlige 
flommer er konsekvensene svært dramatiske. 
Sjøvannet flommer over i elvene og ødelegger 
ferskvannet, sier Higino opprørt. 

Han ble selv rammet av storflommen i Mosambik 
for to år siden. – I fjor fikk jeg en telefon fra mine 
foreldre, som var hjemme i landsbyen min. De sa: 
«Flom! Flommen kommer!».  Jeg måtte kjøre fra 
Maputo til min landsby, som er ca. 200 kilometer 
unna, for å redde min bror som allerede var i fare. 
Det var ikke mulig å kjøre i townshipen, så vi måtte 
bruke en båt. Innen vi kom dit, var mesteparten av 
huset under vann. Vi fant broren min på taket av 
huset, forteller Higino.

KIRKene aKtIve endRInGsaGenteR 
Higinos harde arbeid har heldigvis ikke vært 
forgjeves. – Vi ble invitert av regjeringen til å 
komme med anbefalinger til hvordan Mosambik 

best kan tilpasse seg klimaendringene, sier Higino 
stolt. Flere av anbefalingene har regjeringen 
fulgt. Kirkerådet ble invitert fordi de har innhentet 
verdifull kunnskap om hvordan lokalsamfunn 
i Mosambik vil rammes av klimaendringer – et 
arbeid som er støttet av Kirkens Nødhjelp.

tIl nORGe I januaR
I januar reiser han fra sommer i Mosambik til 
vinter-Norge for å fortelle om klimaendringene i 
Mosambik som han selv har følt på kroppen.  
– Jeg har vært i Norge én gang før. Det var i 
Bergen, og det regnet og var fryktelig kaldt, 
erindrer han. – Jeg ser frem til å diskutere hvordan 
vi best kan jobbe for å få til klimarettferdighet. 
Vi som kirker må stå sammen i kampen for en 
rettferdig klimaavtale,  sier han.

tROR På KlImaavtale I 2015
Higino har vært til stede på flere klimatoppmøter 
og opplevd skuffelsen over at verdens ledere 
gang på gang ikke har klart å bli enige om 
en klimaavtale. Han har likevel tro på at 
klimatoppmøtet i Paris mot slutten av året skal 
bære frukter, og har oppfordringen til oss i Norge 
klar: – Vi må se resultater denne gangen. Men vi 
er nødt til å heve stemmen for å få det til å skje. 
Gjennom klimakampanjen som vi står sammen 
om, må vi kreve handling av myndighetene våre. 
Og Norge har et spesielt historisk og økonomisk 
ansvar, sier han.

BeKymRet FOR datteRens FRemtId
Jeg må avslutte intervjuet. Higino må nå flyet 
tilbake til Mosambik. Der skal han forhåpentligvis 
få litt tid sammen med kona og datteren på fire år. 
Jeg rekker imidlertid å snike inn et siste spørsmål: 
– Hva drømmer du om? Svaret kommer raskt. 
– Jeg drømmer om at verdens ledere skal klare å 
bli enige om en klimaavtale innen utgangen av året, 
slik at datteren min kan vokse opp i trygghet. For at 
hun også skal kunne drømme.

eN DRØM FOR eN DATTeR
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Vil Agnes fra tv-aksjonen merke noe til klimaendringene? Vi spurte førsteamanuensis 
Kikki Kleiven fra Bjerknessenteret ved Universitetet i Bergen om sammenhengen 
mellom klima og vann.
teKst: Jens Aas-Hansen  FOtO: ???

tema  KlIMA
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Vil Agnes fra TV-aksjonen merke noe til klimaendringene? Vi spurte 
førsteamanuensis Kikki Kleiven fra Bjerknessenteret ved Universitetet i Bergen 
om sammenhengen mellom klima og vann. 
teKst: Jens Aas-Hansen  FOtO: Paul Jeffrey/ACT All iance

du ble brukt som klimaekspert under 
tv-aksjonssendingen på nRK i fjor. var det gøy?

– Det var kjempegøy! å få lov å snakke om faget 
mitt og i tillegg få være med på den fantastiske 

dugnaden var utrolig moro. Jeg fikk til og med vært med på 
å bære vannbøtte.

man kan av og til få inntrykk av at klimaendringer handler 
mye om isbjørner, men da jeg søkte i Fns 
klimapanels siste rapport på ordet isbjørn, 
fikk jeg null treff. men da jeg søkte på ordet 
vann, fikk jeg 109 treff. er du overrasket?

– egentlig ikke. Miljøvernere har nok 
kanskje kuppet isbjørnene litt bevisst fordi 
søte pelsdyr på smeltende flak vekker 
følelser. Men det bor ikke så mange 
mennesker på de breddegradene. Problemet 
er de milliarder av mennesker som bor 
utsatt til, og som får problemer med å skaffe 
rent vann og mat når klimaendringene 
slår inn. For eksempel bor det millioner av 
mennesker i elvedeltaene i Bangladesh, 
og her får endringer i vannførselen store 
konsekvenser.

hvordan henger klima sammen med vann?
– De områdene i verden som 

allerede er varme, blir varmere. Og 
når det er varmt, fordampes mer vann. 
Gjennomsnittstemperaturen på kloden har 
faktisk allerede blitt 0,86 grader varmere de siste 150 
årene. I Sao Paolo og i California sliter de for eksempel nå 
med at drikkevannsreservoarene tømmes, og i Afghanistan 
har nedgang i regn i fjellene ført til at grunnvannet synker 
dramatisk. en veldig stor andel av verdens befolkning 
befinner seg i områder utsatt for tørke. Og vi må også huske 
at 70 prosent av verdens drikkevann brukes til å dyrke mat.

hvor blir det av vannet?
– Vannet er et kretsløp. Det er ikke sånn at vannet 

forsvinner fra planeten jorden. Når vi tapper ut grunnvannet, 
renner det til slutt ut i havet. Grunnvann nær kysten blir 
ofte erstattet av saltvann, noe som gjør det ubrukelig. et 
annet problem er at vann som fordamper fra tørre steder, 
regner ned steder der det allerede er mer enn nok vann, for 
eksempel her i Bergen.

vi som er opptatt av rettferdighet i verden er godt kjent 
med munnhellet "de rike blir rikere og de fattige blir 
fattigere". I et klimaperspektiv kan man altså si at de våte 
blir våtere og de tørste blir tørstere? 

– Du kan, litt forenklet, si det, ja. Og denne ulikheten i 
fordeling av vann åpner dessuten opp for vannkonflikter i 
stor stil. Ta for eksempel Nilen. Hvem har rett på vannet fra 
denne elva, som renner gjennom flere land?

mange i norge ble i forbindelse med 
tv-aksjonen kjent med agnes. Påvirker 
klimaendringene henne?

– Ja. Det er ikke ett land i Afrika som 
slipper under klimaendringene. Med de 
tendensene vi ser i dag, vil hun når hun er 
på min alder oppleve både mer ekstremregn 
og ekstreme hetebølger. Barna hennes 
vil vokse opp i et helt annet Afrika enn det 
hun selv er oppvokst i. Det har blitt gjort en 
beregning av hvilke land i verden som er 
mest tilpasningsdyktige for klimaendringer. 
Sterk økonomi, høyt utdanningsnivå og 
andre faktorer gjør at Norge havner helt på 
toppen av denne listen, mens i den andre 
enden av skalaen finner vi de afrikanske 
landene. På den annen side, vi skal ikke 
undervurdere evnen mennesker i denne 
delen av verden har til å takle og tilpasse 
seg endringene som kommer. Mange har 
tradisjonell kunnskap som gjør dem rustet 

til å møte kriser, og dersom Agnes i tillegg får gå på skolen, 
kan hun bli en kjemperessurs for samfunnet sitt. Vi kan helt 
fint klare dette dersom vi gjør de riktige tingene.

det er ganske mange urovekkende fakta du kommer med. 
har du fortalt dette til politikerne?

– Ja, masse. 

tror de på deg?
– Vi har oppegående og høyt utdannede politikere her 

i Norge. De tror på meg, men de evner ikke alltid å finne 
løsninger. Jeg er litt skuffet over at vi ikke har kommet 
lenger, og jeg tror det må komme et større press fra 
grasroten. Det er spennende når kirkene er tydelige i 
klimadebatten, og jeg håper vi kan få en enda mer aktiv 
kirke fremover!

vått OG tØRt

Førsteamanuensis 
Kikki Kleiven fra 

Bjerknessenteret ved 
Universitetet i Bergen
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Klimavitner
BOlIVIA:
CaRmen 
QuIsPe 
deRmaCa 
Illimani-isbreen, like 
sør for hovedstaden 
la Paz i Bolivia, har i 
mange hundre år sørget 
for vann til jordbruk 
og mennesker. De 
siste årene har global 
oppvarming ført til 
at isbreen smelter, 
og vanntilførselen til 
jordbruket blir mindre. 
Carmen quispe Dermaca 
har måttet gå over til å 
plante nelliker fordi de 
trenger mindre vann enn 
andre planter.

GUATeMAlA: 
maRIa lux CaC (36)
- Her i Tectitán fører klimaendringene 
blant annet til at det er oftere 
jordskred. Dette skjer fordi det kan 
være stekende sol og knusktørt i 
lange perioder, selv om det egentlig 
er regntid. Og så kan plutselig alt 
regnet som før kom i løpet av en 
uke, komme på én dag. Da blir jorda 
altfor full og tung av vann, og så gir 
den etter, i voldsomme jordskred, 
forteller Maria lux Cac. 

Jordskredene har store 
konsekvenser. 

- Jordskredene kan rive med seg 
både hus og jorda hvor vi dyrker 
maten vår. Det har vært store 
jordskred her hvor folk har mistet alt 
de eide. Klimaendringene gjør at det 
er blitt mye mer utrygt å bo her, sier 
hun. 

PAKISTAN: 
muhammed IRsdad (25)
Muhammed er gift og har 3 barn. en 
morgen, tidlig i oktober, kom flommen 
til Basti Riaz Abad, landsbyen til 
Muhammed. Den kom svært plutselig. 

- Vannet kom i stor fart fra kanalen, 
og jeg måtte ta med familien og løpe i 
trygghet.

Familien ble boende på en landevei 
uten ly i over en måned, ventende på 
hjelp. Da flommen kom, hadde de ikke 
tid til å ta med verken husdyrene eller 
eiendelene sine. Huset ble totalt ødelagt 
og husdyrene druknet. 

- Vi har aldri opplevd flom i 
landsbyen før, det er noe helt nytt, sier 
Muhammed. 

Flommen hadde store konsekvenser 
for Muhammeds familie, på flere måter. 
Da flommen kom, ble Muhammed 
nødt til å være med familien, og som 
en konsekvens av dette, mistet han 
jobben sin. I tillegg har flommen gjort at 
drikkevannet er forurenset. 

- Datteren min på 2 år har blitt syk 
av å drikke vannet etter flommen. Det 
er så vidt vi hadde råd til å betale for 
medisinene som datteren min trenger 
for å overleve, forteller han alvorlig. 
Kona til Muhammed holder datteren tett 
inntil seg. 
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DAR eS-SAlAAM, TANzANIA: 
mWanaIdI IBRahIm (14) 
Mwanaidi Ibrahim (14) bor i Dar es Salaam, den største byen i 
Tanzania. Hun leder en miljøgruppe på skolen, og de jobber blant 
annet med å lære opp folk til å bruke andre, mer klimavennlige 
energikilder enn vedfyring. 

– Det er mulig å redde jorda vår, men da må vi handle nå. Hvis 
vi ikke gjør noe for å bekjempe klimaendringene, er vi i trøbbel, 
alle sammen.

Mwanaidi ser mange bevis på hvordan klimaendringene 
påvirker landet hennes.

– Klimaendringene er en realitet – de skjer faktisk. Sola er 
sterkere, vi ser mer tørke og flere flommer. Her i Tanzania har 
flere små øyer forsvunnet fordi havet stiger, forteller Mwanaidi.

VIeTNAM: 
hO Cu thIen dat (16)
Dat er 16 år og bor i Hue i Vietnam. Han er foreldreløs og vokste 
opp på et tempel med andre foreldreløse. Når området rundt 
tempelet blir rammet av flom, hjelper Dat og de andre ved 
tempelet til. 

– Når det er flom, blir vi guttene ofte med for å bære ting for 
folk. Vi drar og henter elektroniske apparater hjemme hos dem 
som bor lavest, og noen trenger hjelp til å få med seg barna, sier 
Dat. 

De senere årene har flommene vært kraftigere, slik at 
flomvannet fyller hus og truer risavlinger. Vietnam et av de 
aller mest utsatte landene for klimaendringer. Dat har en klar 
oppfordring til rike land: 

– Rike land som USA og europa må kutte sine utslipp, sier han.

MOSAMBIK:  
hIGInO FIlImOne
Higino Filimone jobber med klima hos Kirkerådet i 
Mosambik. Da en stor flom rammet Mosambik i 2013, ble 
brorens hus oversvømt fullstendig. Higino måtte reise til 
brorens landsby for å redde ham fra vannmassene. Higino 
ser en klar sammenheng mellom flommene i Mosambik 
og klimaendringene:

– Jeg har sett store endringer de siste 20 årene. Mens 
flom tidligere rammet Mosambik hvert femte eller 
åttende år, skjer det nå årlig. Og nå er somrene ekstremt 
varme, mens vintrene er ekstremt kalde sammenliknet 
med det de var før, forteller Higino Filimone. 

FIlIPPINeNe:
aIRene maCalalad
Airene bor sammen med sin mann og deres fire barn. Tyfonen Haiyan tok alt de hadde. 
Det eneste de fant igjen i ruinene av sitt tidligere hjem, var noen klær.

like etter tyfonen bodde hele familien på et evakueringssenter. Så flyttet de til skolen, 
hvor de bodde i tre uker mens de bygde huset de bor i nå. – Det var livsnødvendig å få 
internasjonal hjelp. Jobben Kirkens Nødhjelp gjør her, er fantastisk, sier Airene. 

Airenes mann er fisker, og han arvet land av sine foreldre. Der bygde de sitt nye hus. 
Airene håper de får beholde huset de nå har bygget. Hun har allerede forberedt seg og 
familien på neste regntid med hyppige stormer.

sKRIv undeR!
Send SMS OPPROP 

KlIma og 
ditt navn til 2468

sammen FOR en RettFeR
d

IG veRden
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Norge skal snart sette utslippsmål for 2030. Hvor mye mener du Norge burde kutte i 
våre nasjonale utslipp innen 2030?  

UTFORDRe eN POlITIKeR

tIne sundtOFt (h): 
- Jeg mener Norge skal sette et 
ambisiøst mål for 2030 som er 
i tråd med togradersmålet, og 
i tråd med vårt mål om å bli et 
lavutslippssamfunn i 2050. I tillegg til 
å kutte nasjonale utslipp og omstille 
i Norge vil vi kjøpe internasjonale 
klimakvoter, noe som vil bidra til 
utslippskutt i andre land og til at 
vi kommer nærmere målet om en 
global pris på karbon.

tRyGve slaGsvOld vedum (sP):
- Målet om maksimal 
temperaturøkning på to grader 
ligger til grunn for Senterpartiets 
klimapolitikk. Det samme gjør 
Klimaforlikets mål om å gjøre Norge 
til et lavutslippssamfunn innen år 
2050. Vi mener at de norske målene 
for 2030 må ligge minst på nivå med 
de målene eU har vedtatt (40 %).

Rasmus hanssOn (mdG): 
- De Grønne mener målet må være 
å kutte minst 50 % av utslippene fra 
norsk territorium innen 2030. Norge 
er blant de landene i europa som 
slipper ut mest CO2 per innbygger, 
og bør derfor være mer ambisiøse 
enn eU. For å klare det trenger vi en 
klimalov som setter klare mål for 
hvor mye av kuttene som skal tas 
innen oljesektoren, i industrien og på 
samferdsel.

audun lysBaKKen (sv): 
- Norges klimaansvar tilsier at vi bør 
ha et mer ambisiøst mål enn eUs 
mål om kutt av 40 prosent av egne 
utslipp. SV skal foreslå et eget mål 
for norsk klimapolitikk basert på 
hva som er vår rettferdige andel av 
klimajobben. I tillegg må Norge ta 
stort ansvar for å hjelpe fattige land 
med klimaomstillingen. 

tRIne sKeI GRande (v):
- Venstre mener Norge minimum må 
kutte 40 % i Norge i tillegg til å ta på 
seg en ytterligere utslippsforpliktelse 
internasjonalt, både gjennom fleksible 
mekanismer og gjennom Det grønne 
fondet.

Knut aRIld haReIde (KRF):
- KrF vil presse på for å få Norge til 
å stille seg bak eUs målsetning om 
40 % kutt innen 2030 sammenlignet 
med 1990-nivå. Det er ambisiøst og 
i tråd med det som er nødvendig når 
vi vet hvor dramatisk situasjonen er. 
å komme dårligere ut enn eU er ikke 
noe alternativ.

jOnas GahR stØRe (aP): 
- Vi har satt ambisiøse mål 
om å omstille Norge til et 
lavutslippssamfunn fram mot 2050. 
I 2030 må utviklingen i norske 
utslipp være slik at vi kan nå dette 
langsiktige målet. Hvor mye vi skal 
redusere utslippene med mellom 
2020 og 2030, krever en grundig 
debatt som vi må komme tilbake 
til når regjeringen presenterer et 
godt kunnskapsgrunnlag for denne 
debatten.
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send sms FOR KlImaRettFeRdIGhet! 
Klimaendringene gjør kriser verre og hindrer folks 

tilgang på rent vann. Det er de rike landene som har 
tjent mest på å slippe ut klimagasser, men det er de 

fattige i verden som lider mest under klimaendringene. 
Det er urettferdig! Heldigvis kan vi stanse 

klimaendringene hvis de som har mest, bidrar mest.

send en sms til regjeringen og fortell: 
jeg vil ha en rettferdig klimapolitikk der norge bidrar 

med mindre utslipp og mer penger.

Send SMS med kodeord OPPROP KlIma og 
ditt navn til 2468 (vanlig sms-takst).

Mer informasjon: www.kirkensnodhjelp.no/klima
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tema KlIMA

FaKta: KlIma-
FORhandlInGene 
I PaRIs I 2015

 FNs klimakonferanse i 
2015, kjent som COP21, 
arrangeres i Paris i 
november/desember 
2015.

 Kalles COP21 
fordi det er den 21. 
klimakonferansen i FN-
regi.

 Samler politiske topp-
ledere fra hele verden.

 Målet med konferansen 
er at man for første 
gang etter over 20 år 
med forhandlinger skal 
oppnå en bindende og 
universell avtale om 
klimaendringer. Denne 
avtalen skal inkludere 
alle land i hele verden.

 Kirkens Nødhjelp 
kjemper med 
samarbeidspartnere 
over hele verden for 
at man skal vedta en 
bindende, rettferdig 
klimaavtale på denne 
konferansen.

I 2015 skal verden bli enige om en rettferdig klimaavtale. 
Vi gir deg de viktigste ingrediensene. 
teKst OG FOtO: Ingrid Stolpestad

Ingrid Næss-Holm, klimarådgiver i 
Kirkens Nødhjelp, sitter på kaféen Vårt 
Daglige Brød i Oslo sentrum og tenker 
på en oppskrift. en som er vanskeligere 
enn en brødoppskrift: Hun tenker 

på hvordan man skal lage en rettferdig 
klimaavtale i 2015. 

2015 er det store klimaåret. Aktivister, 
politikere, kirkefolk og andre kjemper for at 
verden skal oppnå en bindende klimaavtale i 
Paris før jul til neste år. Men oppskriften på 
den avtalen er ikke enkel. 

– Stater forhandler om klimaet i FN hvert 
år, men det er ikke hvert år man skal oppnå 
en endelig avtale. Det er det som gjør 2015 
spesielt, sier Ingrid. 

Men man har jo prøvd, men ikke klart å lage 
en klimaavtale før. Hva har vært galt med 
oppskriften?
– et hovedproblem er at man ikke har tatt 
med nok ingredienser, sier Ingrid. 

– Man har laget mange småkaker, altså små 
avtaler om enkeltting, men man har ikke 
laget den store kaken sammen. De som har 
forhandlet, har heller ikke blitt enige om 
hva ingrediensene skal være, hvor mye det 
skal være av hver av dem, og hvem som skal 
skaffe ingrediensene, sier Ingrid og får det til 
å høres temmelig vanskelig ut. 

Hvilke ingredienser MÅ med når vi skal 
bake en rettferdig klimaavtale?
– Det er to ingredienser som danner 
grunnlaget for oppskriften. De er liksom 
brødets mel og vann, sier Ingrid. – Den ene 
er store nok utslippskutt. Den andre er 

Oppskrift 
på en 
rettferdig 
klimaavtale
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Oppskrift
på rettferdig
klimaavtale:

2 kopper 
utslippskutt

1 raus 
kopp penger

1 god dæsj 
med tillit

Spe på med rikelig med gode samarbeidsevner

magisk ingrediens: 
Rettferdighet

penger. Mange fattige land har sluppet ut lite, 
men rammes hardest av klimaendringene. Da 
er det bare rett og rimelig at de rike landene 
som har tjent seg rike på klimaendringer, støtter 
tiltak som gjør at de fattige landene kan stå i mot 
klimaendringene, og som sikrer dem tilgang på 
ren energi, sier Ingrid. 

Har denne oppskriften en magisk ingrediens?
– Den magiske ingrediensen er rettferdighet, 
sier Ingrid uten å nøle. – De som har spist mest 
av kaka, må bidra med mest ingredienser til ny 
kake, og de som har best råd, må bidra med mest 
ingredienser. Med andre ord: De rikeste som har 
sluppet ut mest, har det største ansvaret for at 
avtalen blir til, sier Ingrid. 

Er det flere ingredienser som er nødvendig for 
at man skal klare å lage en ferdig avtale?
– Det blir ingen avtale uten at de som forhandler, 
har gode samarbeidsevner i tillegg til tillit til 

hverandre, sier Ingrid. Det er utrolig viktig at 
man klarer å snakke med alle aktører, særlig de 
fattige landene, på en god måte. Og hvis landene 
som forhandler ikke stoler på hverandre, men 
mistenker at de andre egentlig har andre motiver 
bak fasaden, er det svært vanskelig å komme til 
enighet. Uten tillit får du rett og slett ikke kaka 
inn i ovnen, sier Ingrid. 

Når er kaka ferdig, da? 
– Dessverre blir den ikke ferdig før i 2020, sier 
Ingrid. – Forpliktelsene i avtalen gjelder først 
fra da. Men heldigvis har mange land gått inn 
for forpliktelser allerede nå, og mange land – 
inkludert Norge – har allerede igangsatt tiltak. 
Dette er nødvendig for at den ferdige avtalen 
faktisk skal gjøre det den har som mål: å stanse 
klimaendringene før konsekvensene blir altfor 
katastrofale, sier Ingrid med en lett optimisme 
og sultent blikk. 
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KlImaPIleGRImene nåR nIdaROs
I slutten av juli vil pilegrimsferden ha nådd 
Nidaros og Olavsfestdagene. Her blir det 
stor aktivitet før ferden fortetter sørover. 

stOR mOBIlIseRInG I 
FasteaKsjOnen
I februar begynner Kirkens Nødhjelp 
og 1200 menigheter over hele landet 
en innsamling for å gi tilgang på 
rent vann under kriser. For å hindre 
at klimaendringene gir oss flere 
naturkatastrofer og stor mangel på rent 
vann i fremtiden mobiliserer vi også for 
en rettferdig klimaavtale i Paris. 

veIen TIl PaRIs

nORGe vedtaR utslIPPsmål FOR 2030 
Innen utgangen av mars skal Norge vedta 
hvor mye vi skal kutte i utslippene våre 
innen 2030. Kirkens Nødhjelp har krevd at 
Norge må kutte 50 %, basert på hva som 
er Norges andel av de nødvendige globale 
kuttene. eU har nylig bestemt seg for å 
kutte 40 %. Hvor mye vil Norge bidra med?

InvesteRe I FRemtIden?  
I løpet av våren skal Stortinget ta stilling 
til om Oljefondet skal fortsette å investere 
i fossil energi eller trekke seg ut av kull 
og kanskje olje og gass. er det nå Norge 
skal begynne å investere i fremtiden?

KlImaPIleGRIm 2015 
staRteR På nORdKaPP 
I juni starter en stor norsk kirkelig 
klimamobilisering, Klimapilegrim2015, hvor 
Kirkens Nødhjelp er med.  Her vil menigheter, 
organisasjoner og engasjerte enkeltpersoner 
gå, sykle, padle, ro og seile gjennom hele Norge 
langs ulike pilegrimsleder og kreve at norske 
politikere tar ansvar for skaperverket og stanser 
klimaendringene. Dette er del av en global, 
kirkelig kampanje for en rettferdig klimapolitikk. 

vIl veRden Kutte nOK? 
I juni samles verdens ledere 
i Bonn for å se om de 
løftene de har gitt er nok til 
å nå målet om maksimalt 
to graders oppvarming. 
er Norge klare til å gjøre 
mer for at vi skal unngå de 
verste klimaendringene? 

+2°C
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KlImatOPPmØte I PaRIs
etter å ha tilbakelagt nærmere 
10.000 kilometer i europa og 
Afrika, er vi fremme ved målet: 
Paris og det 21. klimatoppmøtet. 
På veien dit har vi utfordret 
politikere i Norge og over 
hele verden. Nå er det på tide 
at de tar ansvar for å stanse 
klimaendringene.

I desember skal verdens ledere møtes i Paris for å bli enige om en internasjonal 
klimaavtale. For at denne avtalen skal gi oss de utslippskuttene vi trenger for å 
unngå katastrofale klimaendringer, må Norge og andre rike land ta sin del 
av ansvaret. Bli med på veien til Paris og en rettferdig klimaavtale! 

syKlInG FOR KlImaRettFeRdIGhet I 
aFRIKa 
I august starter en gjeng fra Kirkens 
Nødhjelps partnere i Afrika å sykle fra 
Durban i Sør-Afrika. Målet er Nairobi i 
Kenya og en stans av klimaendringene 
som rammer Afrika. De vil passere ti land 
og tilbakelegge 4700 kilometer i løpet av 
fire måneder. 

KlImaPIleGRImene nåR OslO
I midten av august møtes 
klimapilegrimer fra ulike deler 
av landet i Oslo. Derfra går veien 
videre til Sverige. 

euROPeIsK PIleGRImsFeRd FOR 
KlImaRettFeRdIGhet 
I september tar våre venner i 
Sverige og europeiske kirker over 
pilegrimsferden og fortsetter hele veien 
til Paris. Gjennom mobiliseringene 
i Norge, europa og Afrika vil vi vise 
et stort folkelig engasjement for 
klimarettferdighet og kreve en 
rettferdig avtale i Paris.

KOmmunevalGet 
Mye av arbeidet med 
å omstille Norge til et 
lavutslippssamfunn 
må skje lokalt. 
Kirkens Nødhjelp og 
Klimavalgalliansen 
vil jobbe for at også 
kommunevalget blir et 
klimavalg. 
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fasTeaksjoNeN 2015:
GJØR KlAR FOR NY 
aksjoNsDuGNaD
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Når bøssebærerne i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon sendes ut 
22. og 24. mars, står et stort apparat av ansatte og frivillige 
over hele landet bak. Kirkens Nødhjelps regionskoordinatorer 
har gleden av å se det lokale engasjementet på nært hold. 
teKst: Thomas Haugeli Halvorsen/Hege Kristin Ulvin  FOtO: Martin Berge/Kirkens Nødhjelp

Kirkens 
nødhjelps 
fasteaksjon:
 22.-24. mars 2015
 Norges største 

dør-til-dør-aksjon
 1200 menigheter 

deltar
 32.000 bøssebærere 

i 2014
 Innsamlingsrekord 

i 2014: 36 millioner 
kroner

 årets tema: I kriser 
er vann kritisk

 www.fasteaksjonen.
no

tradisjonen tro går Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon 
av stabelen uka før 
palmesøndag. Før den tid 
har Kirkens Nødhjelps store 
maskineri rundt om i de ulike 

regionene vært i sving i flere måneder 
allerede. Sammen med menigheter og 
lokalmiljøer mobiliserer de hvert år til 
den store dugnaden fasteaksjonen er.

– menIGhetenes aKsjOn
Generalsekretær Anne-Marie Helland i 
Kirkens Nødhjelp flommer over av lovord 
om alle de ansatte og frivillige som står 
på for fasteaksjonen. 

– Fasteaksjonen er menighetenes 
aksjon. Den viktigste støtten Kirkens 
Nødhjelp har i vårt daglige arbeid, er det 
frivillige engasjementet i menighetene. 
Dette gjelder ikke minst i fasteaksjonen, 
understreker hun.  

Helland oppfordrer menighetene 
til å benytte seg av kompetansen hos 
Kirkens Nødhjelps regionkoordinatorer 
i arbeidet med fasteaksjonen. 

– Regionskoordinatorene er en utrolig 
viktig ressurs. De skal stimulere til økt 
engasjement for internasjonal diakoni og 
sitter på et vell av kunnskap om Kirkens 
Nødhjelps arbeid, sier hun. 

FORventnInGsFulle "FeRsKInGeR"
Johanne Walle og Victor Berge 
Skimmeland er Kirkens Nødhjelps 
regionskoordinatorer i henholdsvis 
Oslo, Asker og Bærum og Vestfold 
og Buskerud. De startet begge i 
Kirkens Nødhjelp i 2014 og jobber 
nå med sin første fasteaksjon som 
regionskoordinatorer. 

– Jeg ser frem til å jobbe tett med 
Kirkens Nødhjelps mange frivillige i min 
region. Det er et stort og viktig arbeid 
som gjøres lokalt, og dette ønsker jeg å 
bidra til å styrke. Vi er helt avhengige av 
gode medarbeidere i hele regionen for å 
få til det viktige arbeidet som vi i Kirkens 
Nødhjelp ønsker, sier Victor.

Johanne Walle er imponert over alle 
de lokale kreftene hun møter i jobben 
sin.

– Min erfaring, spesielt fra arbeidet 
med høstens TV-aksjon, er at det er 
mange engasjerte og dyktige folk som får 
til ting lokalt. Det er veldig inspirerende 
å møte dette engasjementet, og jeg 
gleder meg veldig til å møte mer av dette 
fremover, sier hun. 

– må ByGGe lOKalt eIeRsKaP
Victor har jobbet med menigheter, 
konfirmanter og fasteaksjon de 
siste åtte årene. Han har også vært 
distriktskontakt for Kirkens Nødhjelp 
og engasjert i å forankre fasteaksjonen 
lokalt. 

– Min erfaring er at fasteaksjonen har 
ulike lokale uttrykk, og at dette er en 
styrke. Vi må jobbe videre med å bygge 
det lokale eierskapet, sier han.

Johanne er opptatt av betydningen 
av Kirkens Nødhjelps arbeid og hva 
aksjonen betyr i mange lokalmiljøer. 

– Fasteaksjonen er en mulighet for 
konfirmantene og resten av menigheten til 
å bli kjent med en viktig tematikk. I tillegg 
gir vi også ulike handlingsalternativer i 
påvirkningskampanjen. Vi kan faktisk 
bidra i arbeidet med en løsning. Dette 
er det utrolig viktig å kommunisere, 
påpeker hun.
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– Nøkkelen til fasteaksjonens suksess er det fantastiske engasjementet i menighetene. 
Det er stort å være en del av dette, sier Helen Wibe, ny leder for fasteaksjonen. 
teKst: Hege Kristin Ulvin  FOtO: Martin Berge

Helen startet i Kirkens Nødhjelp i september og er nå full 
av forventning foran sin første fasteaksjon. 

– Fjoråret slo alle rekorder, både i antall bøssebærere 
og innsamlet beløp. Jeg håper vi klarer å skape den 
samme motivasjonen og givergleden i år, sier hun.

Den ferske prosjektlederen mener det er én grunn til at 
fasteaksjonen er Norges nest største innsamlingsaksjon. 

– Det er ingen andre enn Kirkens Nødhjelp som 
klarer å få til dette. Og det er takket være det fantastiske 
lokalapparatet og det enorme engasjementet i 
menighetene år etter år. Dette er utrolig inspirerende å få 
være med på dette, sier Helen entusiastisk.

steRKt enGasjement
Helen har hatt et sterkt humanitært engasjement hele 
livet. Hun vokste opp med foreldre i internasjonale jobber, 
og begynte selv i Amnesty som 14-åring. 

– Det humanitære har vært en stor og naturlig del av 
livet mitt. etter noen år i det private, savnet jeg å jobbe for 
andre verdier enn bare penger. Det føltes som å komme 
hjem å starte i Kirkens Nødhjelp, smiler Helen. 

I sju år jobbet Helen som innsamlingsleder i Røde Kors, 
hvor hun blant annet ledet den store innsamlingsaksjonen 
etter tsunamien i 2003/2004. Nå gleder hun seg over å 
lede en aksjon som faktisk kan planlegges.

– Katastrofeinnsamling handler om å jobbe veldig 
intenst med et prosjekt hvor alt skulle vært gjort i går. 
Det var fantastisk spennende, men det er en annen og like 
spennende utfordring å kunne få jobbe med et langsiktig 
prosjekt, sier Helen. 

tROR På åRets tema
Nytt, toårig tema for fasteaksjonen er klima og vann. 
Helen Wibe har stor tro på at temaet vil engasjere.

– TV-aksjonen ga folk veldig mye kunnskap om Kirkens 
Nødhjelps vannarbeid, og i fasteaksjonen ønsker vi å vise 
fram hvor viktig dette arbeidet er i katastrofesituasjoner.  
Klimaendringene gir flere og verre naturkatastrofer, 
og vi ser også at klima er en sak menighetene 
brenner for. Fasteaksjonen er en unik mulighet til 
å skape oppmerksomhet rundt konsekvensene av 
klimaendringene, sier prosjektlederen.

Helen kan lokke med masse nytt og spennende 
ressursmateriell foran årets aksjon.

– Både materiellet til konfirmantene og resten av 
menigheten er tilpasset årets tema. Vi har blant annet nytt 
regnbuemateriell, den lille vannboka for barnefamilier 
og en helt fersk film fra Pakistan. I tillegg lanserer vi 
snart en engasjerende klimakampanje vi tror vil få mye 
oppmerksomhet. Her er det bare å følge med, oppfordrer 
hun. 

KlaR 
TIl 
DYST
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Tusen takk for at du er bøssebærer!
Den turen du går nå er kjempeviktig. Ved å samle inn mest mulig penger kan du bidra til at flere mennesker får tilgang 
til rent vann. Pengene du samler inn kan også bidra til arbeidet med å redusere effekten av klimaendringene. 
God tur videre!

Gullbillett

VI VIL HA KLIMARETTFERDIGHET!

Navn (bruk blokkbokstaver) Telefonnummer Kryss av om du 
vil være med 
i vårt SMS-
nettverk!*

Over 18 år? 
Kryss av

Fylke/bispedømme Sted/menighet

Navn (bruk blokkbokstaver) Telefonnummer Kryss av om du 
vil være med 
i vårt SMS-
nettverk!*

Over 18 år? 
Kryss av

Klimaendringene gjør kriser verre, og hindrer folks tilgang på rent vann. Det er de rike landene som har tjent mest på å slippe ut klimagasser, men det 
er de fattige i verden som lider mest under klimaendringene. Det er urettferdig! Heldigvis kan vi stanse klimaendringene hvis vi som har mest, bidrar mest.

Skriv under og fortell regjeringen: Jeg vil ha en rettferdig klimapolitikk der Norge bidrar med mindre utslipp og mer penger. 
Du kan også signere kampanjen ved å sende sms med kodeord OPPROP KLIMA og ditt navn til 2468 (vanlig sms-takst). 

Send inn ferdigutfylte lister snarest mulig, helst innen 26. mars til 
Kirkens Nødhjelp, Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo

*Du vil motta 1–2 SMS-opprop i måneden. Tjenesten koster 7 kroner per mottatt opprop, og overskuddet går til Kirkens Nødhjelps arbeid. Du kan når som 
helst melde deg ut ved å sende STANS til 2468. Du må være over 18 for å delta.

Les mer om kampanjen på kirkensnodhjelp.no

Den lille

vannboka
Den lille

vannboka
Fasteaksjonen 2015

Morsomme  
fakta og oppgaver

bakerst!

Kjære menighet!

Først og fremst vil jeg ønske dere godt nytt år, og jeg vil bruke anledningen til å takke enda en 
gang for innsatsen dere gjorde i hele 2014! Sammen med kirker over hele verden fremmer vi 
menneskeverd, rettferdighet og beskyttelse av skaperverket hver dag. Sammen redder og beskytter 
vi liv i katastrofer. Engasjement avler engasjement, sammen kan vi løfte fasteaksjonen til nye 
høyder i år også!

Fasteaksjonen er vårt største felles løft. Siden 1967 har vi sammen løftet ikke bare bøsser og 
innsamlingsresultater, men Kirkens Nødhjelps og menighetenes arbeid frem i lyset. Temaet 
for fasteaksjonen er ”I kriser er vann kritisk”. Den beslutningspåvirkende delen handler om 
naturkatastrofene, de henger nøye sammen med klimaendringer. Det er helt naturlig at kampen 
mot klimaendringene går hånd i hånd med arbeidet for å redde liv i flom, tyfoner og tørkekriser. 
Det kirkelige engasjementet for skaperverk og bærekraft har solid forankring i våre kristne 
grunnverdier, og sammen med dere er det helt naturlig å ta eierskapet til klimakampen. 

Den 22. til 24. mars løfter vi igjen vår årlige fasteaksjon. Det er viktig at vi gir alle en mulighet til 
å gi til en bøssebærer. Sammen kan vi gjøre fasteaksjonen til hele menighetens aksjon. Vi vet at 
vær og vind kan påvirke innsamlingsresultatet, men med flere voksne bøssebærere er vi mindre 
sårbare.

Vi har lagt bak oss et helt fantastisk og hektisk år. Nå er det særlig viktig at vi husker på hva alt det 
harde arbeidet og de utrolige resultatene handler om: Sammen redder vi liv. Sammen forandrer vi 
liv. Og sammen forandrer vi verden! Lykke til og tusen takk!

God fastetid!

Anne-Marie Helland    
Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp 

Januar 2015

FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom.
Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.
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VI ER DER I KATASTROFER MED RENT VANN.
NÅ TRENGER VI DEG.

SEND GAVE PÅ SMS TIL 2468 (200 KR)

FASTETID
Fra og med askeonsdag 

Vann gir liv og vann forandrer alt! 
Faste forandrer oss, og faste gir liv! 
Fastetid gir rom for bønn, og hjelper 
oss å løfte blikket og spørre “Hva kan 
jeg gjøre for deg?” 

FORANDRING
Fra og med 1. søndag i fastetiden

- Tidligere hadde vi flom hvert 
femte eller åttende år. Nå kommer 
flommen nesten hvert eneste år, sier 
Higino Filimone som arbeider med 
klimasaker hos Kirkerådet i Mosambik. 
Og han legger til:  Dette  har en klar 
sammenheng med endringene i klima. 

RETTFERDIGHET
Fra og med 2. søndag i fastetiden

- Rettferdighet betyr liksom at ting er 
slik som det skal være. At det ikke er 
krig, og at ingen er fattige, sier Sofia 
(7).  Hun og venninnen Mayuli (4 ) bor 
i Guatemala by. Hva tenker de om  
rettferdighet? - Det er bra når alle har 
like mye. For hvis ikke så er det noen 
som blir triste, sier Mayuli.  

HÅP 
Fra og med 3. søndag i fastetiden 

- Det er mulig å redde jorda vår, men da 
må vi handle nå, sier Mwanaidi Ibrahim 
(14). Hun leder en miljøgruppe  i Dar es 
Salaam, den største byen i Tanzania:  
- Hvis vi ikke gjør noe for å bekjempe 
klimaendringene er vi i trøbbel alle 
sammen!

VANN
Fra og med 4. søndag I fastetiden

Mange steder er det nå mer tørke og mindre 
regn enn tidligere. Det fører til mangel på 
ferskvann.  780 millioner mennesker har ikke 
tilgang på rent vann.  I kriser er vann kritisk. 
Kirkens Nødhjelp er der i katastrofer med rent 
vann.  

SAMMEN FOR ANDRE
Fra og med Maria budskapsdag 

- For oss er det viktig å være med på Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon. Det hjelper oss som 
familie til å tenke på andre, og arbeide for 
våre medmenneskers rettigheter, sier Stein 
Magnus  Olafsrud fra Fjellhamar menighet,  
her sammen med Rebekka (4) og David (6). 

DEN STILLE UKE 
Fra og med Palmesøndag 

Et nakent kors fra Etiopia. Korset 
er det samlende symbol for hele 
den kristne kirke. I den stille uke gir 
det oss tid og rom for ettertanke og 
takknemlighet. Jesus har seiret over 
dødskreftene. 

REGNBUEBØNN

Kjære Gud, takk for fastens 
mulighet til å lytte til din stemme. 
Gjør oss våkne og åpne så vi ser 
ditt bilde i mennesker vi møter. 

Kjære Gud, tenn håpet i oss denne 
fasten - håpet om forandring i oss 
og rundt oss. Hjelp meg å endre 
praksis som truer vår fremtid på 
denne kloden.  

Kjære Gud, hjelp oss å lytte til 
hverandre, og dele håpet om 
rettferdighet og fred. Lær oss å 
dele rettferdig slik at alle får det 
de trenger-  mat, vann, trygghet 
og framtid!

Kjære Gud, du har gjort oss til 
medskapende forvaltere av jorda vi 
bor på. Gi håp, krefter og kreativitet 
– og en hellig utålmodighet.

Kjære Gud. Takk for vannet – en 
grunnleggende forutsetning for alt liv. 
Takk for styrken i svalende dråper, for 
livskraft og nytt mot. 
 

Kjære Gud, vi ber om at fastetiden 
hjelper oss til å se forskjell på viktig og 
mindre viktig, så vi også kan gjøre en 
forskjell – for andre. 

Kjære Gud, din sønn ble prøvd i alt. 
Vær med alle som opplever smerte 
og trues på livet. 
Hjelp oss å bygge fellesskap på 
tvers av alt som skiller. 
Gi nyskapende krefter til alle som 
fremmer forsoning og fred. 
Kjære Gud, vi er alle dine barn 
– i sør, vest, nord og øst. 
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Infobrosjyre – nytt format 2015

”Forside” 

- Bilde som vi har brukt på plakat og 
sms-lapp

- I kriser er vann kritisk

- KN-logo og Fasteaksjonen
FASTEAKSJONEN 2015 
22.–24. MARS

For 200 kr kan du gi 
et menneske sikker 
tilgang til rent vann. 

DETTE GÅR PENGENE TIL: 
Pengene fra fasteaksjonen går til ulike deler 
av Kirkens Nødhjelps arbeid. Vi vil i årets 
aksjon spesielt trekke frem eksempler fra vårt 
katastrofearbeid. Mange av disse katastrofene 
henger sammen med klimaendringer. Gang på 
gang ser vi at det er de fattige som rammes 
hardest. Det så vi da tyfonen traff Filippinene, da 
flommen herjet i Vietnam eller når regnet uteble 
og tørken rammet Tanzania. Klimaendringene 
gjør at naturkatastrofene rammer hyppigere.

KLIMAVITNE: HIGINO FRA MOSAMBIK
En som har merket klimaendringene på kroppen, 
er Higino Filimone i Mosambik. Han jobber med 
klima hos Kirkerådet, og ble personlig rammet av 
storflommen i Mosambik i 2013:

- I fjor fikk jeg en telefon fra mine foreldre, som var 
hjemme i landsbyen min. De sa: «Flom! Flommen 
kommer!». Min bror nektet å reise, så jeg måtte kjøre 
fra Maputo til min landsby som er ca 200 km unna, for 
å redde min bror som allerede var i fare. Da var det 
ikke mulig å kjøre i townshipen, så vi måtte bruke en 
båt. Innen vi kom dit var mesteparten av huset under 
vann. Vi fant broren min på taket av huset, forteller 
Filimone.

Han ser en klar sammenheng mellom flommene i 
Mosambik og klimaendringene.

- Mens flom tidligere rammet Mosambik hvert 
femte eller åttende år, skjer det nå årlig, forteller 
han. Jeg tror det har en klar sammenheng med at 
klimaet endrer seg, sier Filimone, som også ser 
andre endringer.

- Jeg ser store endringer på de siste 20 årene. 
Nå er somrene ekstremt varme, mens vintrene er 
ekstremt kalde etter forholdene, forteller Higino 
Filimone. 

FOR 200 KR KAN DU GI ET MENNESKE 
SIKKER TILGANG TIL RENT VANN

Innsamlingskonto: 1594 22 87493
Givertelefon: 820 44 088 (200 kr)

SMS GAVE til 2468 (200 kr)
 www.fasteaksjonen.no

BRUK STEMMEN: 
Klimaendringene rammer nå, og de 
fattigste rammes hardest. Få norske 
politikere til å gjøre mer for klima! 

Skriv under ved å sende SMS OPPROP 
KLIMA (ditt navn) til 2468 (vanlig takst)

Meld deg som bøssebærer i din lokale menighet
Legg ut bilder på Instagram #fasteaksjonen

SMS GAVE til 2468 (200 kr)
Givertelefon: 820 44 088 (200 kr)

Kontonummer 1594 22 87493

Les mer på www.fasteaksjonen.no
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Kirkens Nødhjelp har laget en stor ressurspakke menigheten kan bruke i fastetiden.

Materiellet er vinklet på temaet 
i årets fasteaksjon og myntet på 
både konfirmantene og resten av 
menigheten. Bente Hjertenæs, erfaren 
regionkoordinator i Møre og Romsdal, er 
blant dem som står bak årets materiell. 

– Stadig flere tar i bruk materiellet. Det 
vokser frem lokale vrier og kreative måter 
å bruke regnbuemateriellet på. Både 
menigheter, familier og enkeltpersoner 
setter fokus på internasjonal solidaritet, 
sier Bente.

Hun ser stadig fine eksempler på at 
menigheter gjør mer ut av fastetiden. I Ørsta 
frikyrkje bruker de regnbuemateriellet 
aktivt under gudstjenesten og til å pynte 
kirkerommet.  

– Det er inspirerende å se hvordan 
regnbuemateriellet blir brukt i 
gudstjenesten og under kirkekaffen. De 
legger også ut aktuell litteratur og tips 
til måter å markere fastetiden på, og de 
pynter med blomster og regnbuefargene. 

Det er en flott måte å bli minnet på 
betydningen av fastetiden, sier Bente.

FåR med FOReldRene
Konfirmanter utgjør hoveddelen av 
bøssebærerne i fasteaksjonen, men 
det er et mål å mobilisere flere voksne. 
Bente Hjertenæs har et godt tips fra 
sin region. Møre og Romsdals største 
menighet, Spjelkavik menighet, har de 
siste årene invitert til foreldremøte for 
konfirmantkullet før fasteaksjonen. 
Resultat: en stor andel av foreldrene 
deltar i aksjonen.

– Det er så gøy å se at foreldrene også blir 
engasjert. Ofte ønsker de å bidra, og de ser 
på det som en meningsfull aktivitet å delta 
sammen med barna. De er bøssebærere, 
er med på organiseringen og engasjerer 
seg sammen med konfirmantene. Dette 
løfter aksjonen, sier Bente.

NYTT OG AKTUelT MATeRIell
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aKtuelt  OSlO WATeR INITIATIVe

OslO WateR InItIatIve
 Første seminar ble 
avholdt 14.oktober i år med 
tema "Collective action for 
sustainable development"
 et samarbeid mellom 
UN Global Compact 
Nordic Network, NHO, 
Global Compacts CeO 
Water Mandate og Kirkens 
Nødhjelp
 Ønsker å etablere en 
ledende internasjonal arena 
for erfaringsutveksling 
mellom næringsliv, 
myndigheter og 
representanter fra 
sivilsamfunnet hva gjelder 
temaet vannforvaltning.

meR InFORmasjOn
Ønsker du å motta 
informasjon fra Oslo Water 
Initiative?
Send oss en e-post til owi@
nca.no

oslo Water Initiative
Vellykket vannkonferanse

I år har World economic Forum 
definert vann som en av de tre fremste 
risikofaktorene i verden. Mer enn 780 
millioner mennesker verden over 
mangler tilgang til rent vann, og om 
omtrent 15 år vil mer enn 50 prosent av 
verdens befolkning leve i områder utsatt 
for vannproblematikk. Mer enn 50 land vil 
være i konflikt over vannressurser. For å 

møte disse utfordringene blir regjeringer, 
bedrifter og organisasjoner nødt til å 
jobbe sammen. Dette er bakteppet for 
Oslo Water Initiative.

Statssekretær Hans Brattskar fra 
Utenriks-departementet holdt første 
innledning på konferansen. Han 
understreket bedriftenes rolle for å sikre 
en bærekraftig utvikling. Han trakk også 

Vannproblematikken er en av de største utfordringene vi 
står overfor i de kommende årene. Den 14. oktober møttes 
bedrifter, politikere og sivilsamfunn til det første Oslo Water 
Initiative for å etablere en bedre forståelse og et tettere 
samarbeid seg imellom.
teKst OG FOtO:  Camilla Grøtta

Generalsekretær Anne-Marie Helland oppsummerer første Oslo Water Initiative. 
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fram det gode samarbeidet mellom Kirkens Nødhjelp 
og UD om vann, sanitær og hygienearbeid, spesielt i 
katastrofer.

stØRst BehOv På landsByGda
Mohamoud Duale fra Kirkens Nødhjelps partner RACIDA 
bidro med viktige perspektiver fra det afrikanske kontinent. 
Han snakket om utfordringer knyttet til tilgang til både 
rent vann og vann generelt for både mennesker og buskap 
i Kenya og etiopia. – Det er et problem at investeringer 
fra utlandet fokuserer på urbane områder, forklarte han. 
– Det er på landsbygda og i kvegdriftssamfunnene at 
behovene er størst.

Jason Morrison er teknisk direktør for CeO Water 
Mandate, og har i løpet av det siste tiåret jobbet med 
vannproblematikk på toppledernivå. Han presenterte 
en oversikt over utfordringer og løsninger selskaper 
forholder seg til knyttet til vann. Han presenterte også 
Water Action Hub, et verktøy utviklet for organisasjoner 
og bedrifter. Det er en nettbasert plattform laget for å 
hjelpe ulike aktører å finne sammen og å samarbeide 
med hverandre for å forbedre vannforholdene i viktige 
regioner.

vannmanGel eR vIRKelIGhet
– Vannmangelen er virkelig. Innen 2030 vil verden ha et 
ferskvannsgap på 40 prosent, fortalte Hans Gossens 
på vegne av YARA International. Gossens fortalte om 
hvordan YARA jobber for å forberede seg på fremtidige 
vannutfordringer. YARA er det første og eneste norske 
selskap som har signert CeO Water Mandate.

Paneldeltakerne einar Kilde evensen fra DnB, Jeanett 
Bergan fra KlP, Matthew Smith fra Storebrand og Tora 
Systad Tyssen fra FIVAS diskuterte forventninger og 
mulige retningslinjer for fremtidige vannutfordringer. 
Mohamed Duale fra RACIDA deltok også i diskusjonen.

CDP (tidligere Carbon Disclosure Project) var 
representert ved vannsjef Cate lamb. lamb drøftet det 
økende kravet om "vannåpenhetsrapportering" i bedrifter 
i europa. etter henne fulgte Gary Sharkey fra PwC som 
har arbeidet med dette sammen med CDP.

Noen selskaper har kommet langt i arbeidet med 
vannstrategier, og vi fikk eksempler på dette fra PepsiCo, 
H&M og Statoil.

Med ambisjoner om å avholde flere konferanser i de 
kommende årene oppsummerte Anne-Marie Helland 
dagen og oppfordret alle deltakere om å fortsette det 
svært viktige vannarbeidet.

Hans Brattskar fra Utenriksdepartementet holdt den første innledningen på konferansen.
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aKtuelt  COMMUNICATION FOR CHANGe

er du mellom 18 og 25 år og vil bruke et år på å forandre 
verden? Da er Kirkens Nødhjelps Fredskorpsprogram 
Communication for Change (CFC) noe for deg!

ReIse
etter et treukers kurs i Kenya, får du muligheten til å bli kjent med en av 
Kirkens Nødhjelps partnerorganisasjoner i Afrika eller latin-Amerika. 
Gjennom å følge arbeidet til organisasjonen tett, får du lære fra lokal 
ungdom, eksperter og frivillige hvordan Kirkens Nødhjelp jobber rundt om 
i verden. 

nORGestuRné
etter hjemkomst til Norge, er fokuset på å spre kunnskapen og 
engasjementet videre til norsk ungdom. Du får jobbe med et team på nesten 
30 andre ungdommer fra hele verden med å lage show, presentasjoner og 
kampanjer og får reise rundt i hele Norge og møte ungdom. 

utvIKlInGsstudIeR
I tillegg til all den praktiske erfaringen man får både gjennom reiser, 
kampanjearbeid og foredrag, får du en mulighet til å lære enda mer om 
årsaker til fattigdom og hvordan de globale sammenhengene fungerer. 
Gjennom Høgskolen i Oslo og Akershus kan du ta kurset Global forståelse 
1, som gir mulighet for påbygning til utviklingsstudiet. 

Kirkens Nødhjelp rekrutterer i disse dager deltakere til Communication for 
Change 2015–2016. Opptaket starter 2 februar 2015.

Communication for Change

FaKta Om CFC:
Samarbeid mellom Kirkens Nødhjelp, 
KFUK-KFUM og Fredskorpset (FK).
CFC er Kirkens Nødhjelps 
utvekslingsprogram og består av 4 
hoveddeler gjennom ett skoleår:
1. Uteopphold ved en av Kirkens 

Nødhjelps partnerorganisasjoner i 
Sør.

2. Folkehøgskoleliv på Sunnmøre 
Folkehøgskole.

3. Informasjonsarbeid i Norge.
4. God kjennskap til Kirkens Nødhjelps 

ungdomsbevegelse, Changemaker, 
sitt utviklingspolitiske arbeid.

vil du vite mer om CFC? 
Se på www.nca.no/cfc eller send gjerne 
e-post til cfc@nca.no
Programmet er spesielt egnet for 
personer mellom 18 og 23 år
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etterlat deg en arv som 
skaper forandring!

hva vil du skal skje med dine verdier når du er borte? Gjennom Kirkens Nødhjelp 
har du mulighet til å etterlate deg en arv som skaper forandring for mange. 
Testamentariske gaver til humanitære organisasjoner er fritatt for arveavgift og går 
uavkortet til vårt arbeid. 

Ta gjerne kontakt med Wenche Kaasa Johansen for en samtale om ditt testamente!

Tlf: 932 42 434 eller 22 09 27 00
wenche.kaasa.johansen@nca.no
Pb. 7100 St. Olavs plass, 0130 Oslo
www.kirkensnodhjelp.no/testamentariskegaver
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KamPen Om vannet 
På VeSTBReDDeN

I  FOKus  VANN På VeSTBReDDeN

Augustsola brenner nådeløst når vi finner ly under et tre i ein al Beida, en landsby 
med 1800 innbyggere helt nord på Vestbredden. Ordfører Abu Omar og onkelen 
hans, Abu Akab, tar imot oss, som første ledsagerteam for Jordandalen.
teKst: Bjørn Gunnar Saltnes og Helge Kjøllesdal FOtO:  Bjørn Gunnar Saltnes/Helge Kjøllesdal/eAPPI

jordandalen ble tradisjonelt kalt «Palestinas 
kornkammer», men nå strever de palestinske 
bøndene for å overleve der. Da Israel okkuperte 
Vestbredden i 1967, tok de kontrollen over alle 
vannressursene og har siden fordelt dem slik 
at de israelske bosetterne har fått 88 prosent 

av alt grunnvannet som pumpes opp. Palestinerne har 
heller ikke tilgang på vannet fra Jordanelva. 

– Før var det offentlige vannkilder her i ein al Beida, 
sier Abu Omar. Ingen måtte betale. Dette var vår 
tradisjon. etter at de tok over kontrollen med vannet, 
må vi betale dem dyrt for vårt eget vann, og de gir oss 
alt for lite. 

maRKedet BlIR ØdelaGt
Det israelske vannselskapet Mekorot har boret nye, 
dype hull ned til grunnvannslagene i området med den 

følge at de få overflatekildene i området har tørket inn.  
– Det er et veldig stort problem for landbruket 

vårt, sier Abu Omar. Plantene er vår økonomi, våre 
ressurser. Vi trenger vann til det vi tradisjonelt dyrker 
her, gulrøtter, nøtter… Nå er vi alle sammen tvunget til 
å dyrke grønnsaker som trenger mindre vann. Men når 
alle dyrker det samme – tomater og agurker i drivhus – 
ødelegges markedet og prisene faller. Vi får det ikke til 
å gå rundt. Vannet går til de israelske bosettingene, og 
de får så mye de ønsker.

Mehola-bosettingen like ved ein al Beida ble etablert 
allerede i 1968 som den første sivile bosettingen 
på Vestbredden. 500 mål av ein al Beidas land ble 
konfiskert og på 70-tallet utvidet med 5000 mål. I dag 
bor det 450 bosettere i Mehola. De dyrker gulrøtter, 
agurker, druer, sitroner, meloner og dadler. Forbruket 
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Abu Dirra peker på hvordan israelerne 
har kappet vannledning og skjøtet med et 
smalere rør som minsker vanntilførselen.
FOtO: eAPPI/BGSaltnes

»

av vann til husbruk i Mehola er 394 liter per person 
per døgn, mot ein Al Beidas 30 liter. I tillegg bruker 
Mehola-bosetterne 4.000.000 liter vann i døgnet til 
jordbruket sitt. 

Under bakken ligger det rike grunnvannskilder. 
Internasjonal humanitærrett slår fast at fordeling 
av vannressurser skal være rettferdig. Genève-
konvensjonen sier også at en okkupasjonsmakt har 
plikt på seg til å beskytte ressursene i det okkuperte 
området, og ikke bruke dem til fordel for sin egen 
befolkning. Vi ser det med våre egne øyne, i ein al 
Beida gjelder ikke Humanitærretten.

ReduseRt vanntIlFØRselen
Vi drar videre til nabolandsbyen Bardala som har 2500 
innbyggere. Her blir vi møtt av Abu Dirra, medlem av 
landsbyrådet. Han viser oss den gamle vannledningen 
til landsbyen. De israelske myndighetene har kuttet 
den og skjøtet sammen med et langt mindre rør for å 
redusere vanntilførselen. 

Vi spør Abu Dirra om hvilke konsekvenser den 
reduserte vanntilførselen har for beboerne i Bardala. 
Galgenhumoren skinner gjennom når han svarer. 

– Vi drikker ikke så mye vann her. Selv om det er 
varmt. Fra april til november er det veldig varmt. er 
du utendørs, trenger du å dusje fire ganger om dagen. 
Men det går vanligvis både to og tre dager mellom hver 
gang vi bevilger oss en dusj. Vi spøker om det, men det 
er et elendig liv. 

Alvoret er tilbake når han sier: – Økonomien vår er 
helt avhengig av vann. Nå planter ikke folk lenger om 
sommeren. Da bare sitter vi og venter. De unge søker 
seg mot byene for å finne arbeid der. Jeg skal greie 
meg på en eller annen måte, men jeg vet at sønnen 
min kommer til å flytte. 
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I  FOKus VANN På VeSTBReDDeN

må KjØPe vannet
I den nordøstlige delen av Vestbredden hvor 
Bardala og ein al Beida er de to største 
landsbyene, finnes det også 13 mindre 
hus- eller teltklynger hvor palestinere har 
klort seg fast med sauer og geiter. Særlig 
de minste samfunnene må kjøpe alt vannet 
sitt og få det fraktet i tanker. I det samme 
området er det fem bosettinger med til 
sammen 1280 mennesker. Disse bruker 
ifølge organisasjonene Ma’an Development 
Center og B’Tselem 28 millioner liter vann i 
døgnet til sin jordbruksdrift.

vIKtIG KIlde
Befolkningen i landsbyen Madama sørøst 
for Nablus har en kilde oppe i lia mot 
bosettingen Yitzhar. Den har vært avgjørende 
for at livet kunne gå videre i hundrevis av 
år. Det er bygget et brønnhus over kilden 
for å beskytte den mot forurensning, og 
en vannledning er anlagt ned til sentrum. 
Vannet ledes gjennom et rør som ender ved 
moskeen, og alle har anledning til å forsyne 
seg gratis.

For noen år siden kom bosetterne ned til 
kilden, som ligger like vel grensen til Yitzhar, 
ødela døra til brønnhuset og kastet store 
steiner ned i oppkommet. Steinene klemte 
vannledningen nesten flat. Resultatet er at 
bare forsvinnende lite vann sildrer gjennom 
røret.

Da landsbyrådet inspiserte 
ødeleggelsene, måtte de ha beskyttelse 
av israelske soldater for å hindre nytt 
angrep fra bosetterne. Ordfører Ihab og 
rådet ønsker å reparere det bosetterne 
har ødelagt. landsbyrådet har ikke fått 
tillatelse til å reparere. Brønnhuset ligger i 
C-sonen av Vestbredden som er kontrollert 
av israelerne. Da trengs det særskilt 
byggeløyve.  

våRt vann!
Myndighetene har ikke kommet med et tvert 
nei, men saken er ikke blitt behandlet de 
siste tre årene. Og da kan ikke landsbyrådet 
gjøre noe. 

Ordføreren rister på hodet: – Det er vår 
kilde og vårt vann! Hvorfor skal de behandle 
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faktaboks
(Hentet fra eWASH 
Fact-sheet no 2) 

	1967: Vestbredden 
okkuperes. Militære 
ordre innføres som 
gir Israel full kontroll 
over vannressursene. 
Palestinere får ikke 
utvikle vannkilder eller 
infrastruktur for vann 
uten israelsk tillatelse. 
I praksis gis det ikke 
slike tillatelser. De får 
heller ikke ta vann fra 
Jordanelva.

	1982: Forsvarsminister 
Ariel Sharon overfører 
alle vannrettigheter 
på Vestbredden til det 
israelske vannselskapet 
Mekorot for 1 shekel (ca 
kr 1,50). Mekorot forsyner 
palestinerne med 
halvparten av vannet de 
har til disposisjon.

 	Osloavtalen opprettet 
en felles vannkomité 
som skulle ha 
ansvar for fordeling 
av de tilgjengelige 
vannressursene. I praksis 
ligger all myndighet 
(vetorett) hos israelerne.

	Israel bruker 88 % av alt 
grunnvannet som blir 
pumpet opp.

	WHOs anbefalte 
minstenorm for vann 
til husbruk er 100 liter 
per person per døgn. 
Gjennomsnittlig konsum 
for palestinere på 
Vestbredden er 70 liter. 
For israelere er snittet 
300 liter. I det nordøstlige 
området Tubas er 
gjennomsnittet for de 48 
000 palestinerne som bor 
der 30 liter per person 
per døgn.

oss slik? Vi er riktignok blitt koblet til et 
større ledningsnett på Vestbredden. Men 
dette vannet må vi kjøpe av israelerne 
i dyre dommer. Og dessuten er ikke 
kvaliteten så god som kildevannet vårt. 
Dette henger sammen med at de vil ikke 
ha landsbyen her. De ønsker å strupe livet 
her og håper at vi flytter, avslutter ordfører 
Ihab.

Kampen om vannet på Vestbredden er 
først og fremst en utmattelseskamp i strid 
med internasjonal humanitærrett.

 

Ordføreren i Madam, Ihab, er fortvilt over at 
bosetterne har ødelagt kilden til landsbyen, og 

at myndighetene ikke gir tillatelse til å reparere 
ledningen. Foto: eAPPI/H Kjøllesdal
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OFte stIlte sPØRsmål  
tIl ChanGemaKeR

Har Changemaker oppnådd 
noe?
-JA!
	 I 2013 fikk vi sammen med 
Kirkens Nødhjelp gjennomslag 
i ny regjeringsplattform for å 
investere mer av Oljefondet i 
fattige land.
	I 2012 fikk vi finansminister 
Sigbjørn "Siggy" Johnsen til 
å jobbe for land-for-land-
rapportering for norske 
selskaper for å sikre at 
selskapene ikke snyter på 
skatten i fattige land.
	 I 2012 fikk vi gjennomslag 
for en gjeldsrevisjon og 
gjennomgang av alle norske lån 
til utviklingsland. Slik kan vi se 
om noen av lånene er illegitime 
og aldri skulle blitt gitt. 

hva GjØR jeG sOm medlem I 
ChanGemaKeR?
etter å ha blitt medlem ved 
å sende SMS "Changemaker 
Navnet ditt + kontaktinfo" 
til 2242 (50 kr.), så er det 
egentlig opp til deg selv. Jo 
flere medlemmer vi har, jo 
større påvirkningskraft har 
vi. Så det er nok å bare betale 
medlemskontingenten, men 
om du vil engasjere deg mer, 
er det enda bedre! Start eller bli 
med i en lokalgruppe, eller still 
til valg i et politisk utvalg eller 
sentralstyret.

e
nda et år med verdensforandring er lagt bak oss, og vi tar fatt på “året der framtiden 
vår skal formes”. 2015 har blitt en milepæl i mange store internasjonale prosesser. 
Mens mine nyttårsforsetter blant annet er å bli flinkere til å prioritere, se mindre på 
TV og være mer ute i naturen, har verden satt seg som mål å vedta både en ny global 
klimaavtale og nye universelle bærekraftsmål, som skal erstatte tusenårsmålene. 
Det er derfor lett å forstå at forventningene til verdens ledere i 2015 er enorme. 

Prosessen for å lage bærekraftsmålene har per dags dato resultert i 17 mål med 150 ulike 
delmål som et utgangspunkt for videre forhandlinger. Alt fra utryddelse av fattigdom, redusere 
ulikhet og sikre bærekraftig utvikling er inkludert i bærekraftsmålene. I klimaforhandlingene er 
det store spørsmålet om landene kommer til å forplikte seg i stor nok grad.

I november i fjor var jeg i Pakistan for å møte unge mennesker som har fått sine liv snudd 
på hodet på grunn av klimaendringene. Mange av ungdommene har allerede opplevd flere 
klimakatastrofer. Flommene i Pakistan er voldsomme og har dramatiske konsekvenser. I starten 
av september 2014 ble landet rammet av en voldsom flom, som krevde 400 menneskeliv og langt 
flere skadde. Mange mistet hjemmene sine og levebrødet sitt, og det flommen skyldte bort, kan 
de ikke få tilbake. Det er disse ungdommene, og generasjonene som kommer etter dem, som 
er avhengige av resultatet fra klimaforhandlingene og de nye bærekraftsmålene. For dem er det 
faktisk “penga eller livet”.

I den siste hovedrapporten fra FNs klimapanel gjentas det vi vet fra før, med syv års ny 
forskning i bunnen: det er de fattigste og mest sårbare i verden som rammes hardest av 
klimaendringene. Vi har hørt historiene fra Pakistan på TV eller i aviser. Det gjør likevel sterkt 
inntrykk å møte disse menneskene i deres nabolag, og det understreker at det haster å bremse 
klimaendringene. FN-rapporten sier samtidig en annen viktig ting: enkeltindivider kan gjøre 
forskjellen! Changemakere trengs mer enn noensinne, og det viktigste vi kan gjøre er å påvirke 
våre folkevalgte til å handle, også her i Norge. Verdens ledere må bruke året til å gi de nye 
avtalene substans og følge opp løftene om finansiering. Pulsen i verden er høy, og vi skal være 
med helt til mål. 

PenGa elleR lIvet? 

Changemaker er Kirkens Nødhjelps ungdomsbevegelse som jobber for å endre årsakene 
til fattigdom og urettferdighet gjennom å påvirke beslutningene til politikere, bedrifter eller 
enkeltpersoner. Organisasjonen så dagens lys som et prosjekt for å få unge mennesker til å 
engasjere seg og bli givere til Kirkens Nødhjelp. Det var i 1992, og mottoet var ”global gerilja 
– for deg som tør”. I dag har Changemaker ca. 2000 medlemmer i alderen tretten til tretti, 
fordelt over hele Norge. Changemaker har også søsterbevegelser i andre land, som Finland 
og Kenya. Hanne Sofie lindahl er leder i Changemaker. www.changemaker.no

Hanne Sofie lindahl
leder i Changemaker
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Kirkens Nødhjelp hadde i perioden fra 23. oktober til 
7. desember 24 millioner pressetreff. Det betyr at hver 
nordmann i snitt ble eksponert for organisasjonen om lag 
fem ganger gjennom pressen i denne perioden.

Julegeiter: ingen jul uten symbolske gaver! 
det ble skrevet flere årvisse spaltemeter om 
kirkens Nødhjelps gavebutikk og de tilhøren-
de symbolske geitene før jul. her et oppslag 

fra adresseavisa. "ingen slår geita", kan vi lese 
her. enkelte bestselgere går aldri av moten.

Filippinene:
på ettårsdagen for tyfonen på Filippinene ble 
det satt fokus på klimaendringene.
 – tyfonen haiyan var et eksempel på hva 
slags vær vi har i vente om ikke disse stoppes, 
kommenterer generalsekretær anne-marie 
helland. pressemeldingen ble trykket i en rekke 
medier, her fra klassekampen på nett.

Sør-Sudan:  
midt i alt snakk om våpenhvile og lyse utsikter 
i sør-sudan, brakte vi en rapport fra bakken. 
Folk i sør-sudan frykter fortsatt eskalering av 
konflikten når regntida snart er over. Odd evjen 
kom rett fra juba, her intervjuet i dagsavisen.

Presseklipp 
Oktober til desember 2014

Klimatoppmøtet:
kirkens Nødhjelp er til stede på 
klimaforhandlingene i lima, her 
representert ved Changemaker. i 
dette oppslaget i Vårt land forteller 
nestleder håvard aagesen at han ser 
positivt på forhandlingene. Utfallet 
vites ikke idet dette magasinet går i 
trykken.
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Hvem? 
	Hanna Mollan (42)
Født på Levanger, oppvokst 
på Dombås og i Tanzania.
Jobber som leder for Kirkens 
Nødhjelps Pakistan-kontor.

aktuell?
	Som leder for Kirkens 
Nødhjelps Pakistan-kontor 
kommer Hanna tett på et land 
med mange utfordringer. Et 
av fokuslandene for årets 
fasteaksjon er nettopp Pakis-
tan, og Hanna har bidratt til 
at tusenvis av konfirmanter i 
hele Norge skal bli kjent med 
dette mangfoldige landet og 
vårt arbeid der.

5 tett på
	hvilke nettsider sjekker  
du jevnlig?
Jeg sjekker alltid dawn.com. 
Det er kanskje den aller 
beste nyhetsavisa på engelsk 
i Pakistan. Dessuten er jeg 
jo fra Nord-Trøndelag, så jeg 
sjekker alltid Trønderavisa! 
Det er en god avis. Også NRK 
da. Jeg må jo følge med der 
hjemme.

	hva leste du sist? 
Noe som opprørte meg veldig. 
"No place to hide" er skrevet 
av Glenn Greenwald, og hand-
ler om Snowden-saken. Nå er 
jeg i gang med bok nummer 
to. Sjokkerende bøker, jeg 
anbefaler dem veldig!

	en film som har gjort  
inntrykk? 
Jeg ser veldig mye film. Favo-
rittfilmen min er "Rød". Den 
er kjempefin, jeg ser den om 
og om igjen.

	hva gjør du for å slappe av?
Jeg har fått meg et elektrisk 
piano her i Islamabad som jeg 
spiller på, og så trener jeg. 
Trening er viktig.

	hvilken sak engasjerer  
deg mest?
Åh, det er mange ting som 
engasjerer meg! Men det 
som kanskje engasjerer meg 
aller mest, og som jeg skulle 
ønske ble satt litt på kartet, 
er gjeldsslaveri i Pakistan. 
Godseiere og politikere er 
nærmest slavedrivere. Det 
synes jeg er noe vi må snakke 
mer om.

tett På  HANNA MOllAN
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E
tter en hektisk høst med 
flom, nødhjelpsarbeid 
og drift av vårt Pakistan-
kontor (og til og med en 
tur til Norge for å delta på 

TV-aksjonssendingen på NRK), er en 
fortjent ferie innen rekkevidde for 
Hanna Mollan. Hun forteller engasjert 
om jobben på Pakistan-kontoret:

– Jobben min innebærer at jeg i løpet 
av en eneste dag er borti veldig mange 
forskjellige ting! Det kan være alt fra 
personalsaker og konfliktløsning 
til strategiske dokumenter eller 
møter med ambassaden, og videre 
til helt praktiske, konkrete ting som 
sikkerhetsvurderinger, avislesing 
for å holde seg oppdatert – det er 
voldsomt variert!

RelIGIOnsBaseRt humOR
En av oppgavene hennes er å pleie 
kontakt med religiøse ledere og 
partnere. Dette er en del av arbeidet 
Hanna liker godt – og som fører 
til enkelte humoristiske innslag i 
arbeidshverdagen:

– Etternavnet mitt er jo Mollan. De 
muslimske lederne lagde en liten spøk 
av dette: "molana" er det fine ordet for 
mullah. Det er kanskje ikke så stas å 
bli kalt for mullah, men å hete molana 
er en hedersbetegnelse. Det var en 
søt start på et godt samarbeid at de 
flirte av navnet mitt! Selv om slike 
situasjoner kan virke litt stive, finnes 
det humor og glimt i øyet.

Hanna finner inspirasjon i det 
å kunne variere mye og bestemme 
mye selv, men også i det at jobben er 
vanskelig.

– Jeg motiveres av at jeg føler 
meg så levende her, at arbeidet er så 
meningsfylt og at det er så vanskelig. 
Vi jobber med mye håpløst – og 
Pakistan kan virke ganske håpløst til 
tider, med fattigdom, krig, korrupsjon 
og kaos – men det er spennende, 
og jeg har stor frihet til å forme 
arbeidsdagen min. Det synes jeg er 
veldig fint.

utFORdRInGeR
En arbeidshverdag i Pakistan fører 
også med seg utfordringer av en litt 
annen type en dem man forholder seg 
til her hjemme.

– Det er litt spesielt og utfordrende 
at når man jobber for Kirkens 
Nødhjelp så er man stort sett er den 
eneste "utlendingen" på kontoret. Det 
kan bli litt rart og litt ensomt til tider.

I tillegg er sikkerhetssituasjonen i 
Pakistan ustabil, noe hun har fått et 
nært forhold til. Hun forteller at hun 
har skrevet flere kondolansebrev til 
aktivister siden hun kom – mennesker 
som har blitt drept fordi de arbeidet 
for menneskerettigheter.

– Det er også mye menneskeskapt 
lidelse i dette landet. Et 
ikke-fungerende statsapparat gjør at 
folk ikke får sine rettigheter oppfylt, 
og at de, for eksempel, rammes igjen 
og igjen av flom, jordskred og andre 
katastrofer.

KlImaendRInGeR
Årets fasteaksjon skal handle 
om klimaendringene, hvordan 
disse påvirker verdens fattige 
og hva vi kan gjøre for å stoppe 

dem.  Urettferdigheten som ligger 
i klimaendringene blir tydelig i 
dette landet. Pakistan er ett av de 
landene som har lavest CO2-utslipp 
per innbygger, men som erfarer 
noen av de største konsekvensene av 
klimaendringene.

– Det er urettferdig. I tillegg er 
dette noe som er langt nede på 
agendaen i Pakistan på grunn av 
den ustabile situasjonen i landet, 
og det er noe landets politikere 
bruker som unnskyldning for ikke å 
gjøre mer for de fattige. De skylder 
på klimaendringer, men kunne ha 
gjort mye mer for å forhindre tap og 
lidelser, forteller hun, og fortsetter:

– De vet at folk bor på utsatte steder 
fordi de ikke får lov til å bosette seg 
i andre områder. Godseiere holder 
arbeidsfolk som gjeldsslaver – disse 
må gjerne bosette seg i tørre elveleier 
og på elvebredder, og er veldig utsatte 
for flom. Og hvem er disse godseierne? 
Jo, det er politikere i parlamentet. Vi 
må våge å snakke mer om dette også, 
for det kunne ha vært gjort så mye 
mer!

Og nettopp dette, å gjøre mer, er 
noe også Hanna håper å få til i 20015. 
Når vi spør henne hva hun ser for seg 
å gjøre neste år kommer svaret raskt:

– Vi må begynne å kartlegge ikke 
bare dem som har rettigheter, men 
dem som har plikter! Vi kan ikke 
jobbe med dem som har rettigheter 
uten å også holde dem som har 
plikter ansvarlige. Kunnskapen om 
dette er lav over hele landet, også her 
på kontoret. Det vil jeg at vi skal gjøre 
noe med!

HANNA mOlana
Hanna Mollan har jobbet i utlandet for humanitære organisasjoner hele livet. 
Nå leder hun Kirkens Nødhjelps kontor i Pakistan, og har fått kjælenavn av de 
religiøse lederne i landet.
teKst: Andreas van der eynden FOtO: Kirkens Nødhjelp/Privat
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nORGe Rundt

Oslo: 

førjulskonsert og sterke møter
 Hanan og Sherihan Karjoul kom til Norge for bare to måneder siden 
sammen med sønnen Kaheraman. I november var de gjester på vår 
førjulskonsert "et barn er født" i Oslo domkirke. I forkant av konserten møtte 
Hanan og Sherihan Helene Bøksle, som sang på konserten. Det ble et sterkt 
møte mellom kunstnersjeler. Hanan er billedkunstner, og bruker kunsten for 
å behandle de vonde minnene fra flukt og krig.
Hanan og Sherihan fortalte om en skremmende flukt, om møter med 
terrororganisasjonen IS, og om utryggheten de opplevde også etter at de kom 
seg over grensen til Tyrkia.
- Når vi tenker tilbake tenker vi at det ikke er sant, at det må ha vært en film, 
fortalte de oss da.
Vi er glade for å bli kjent med dere, og ønsker lykke til videre!

Geit til nye høyder 
 Takket være alle dere har det i år blitt gitt bort 
tusenvis av geiter, kyllinger, griser, toaletter, 
himmelsenger, drømmejobber og gode starter 
til mennesker i hele verden som trenger det! Vår 
gavebutikk "Gaver som forandrer verden" har 
fått en ansiktsløfting, og salget før jul gikk riktig 
godt. Det setter vi pris på – pengene kommer 
veldig godt med i vårt arbeid for verdens fattige. 
Du lurer kanskje på hva som ble den symbolske 
bestselgeren? Det ble geita, så klart – vår 
bestselger fra 2006 går visst aldri av moten!

lillehammer: 

Trosset stormen 
for agnes 
 Denne flotte gjengen fra lillehammer 
brukte en stormfull søndag på å samle 
inn penger for å hjelpe Agnes med vann! 
Dagny Oona Skrutvold Heide, Martinus 
Skrutvold Heide, Julie Skrutvold Skjæret, 
Kristine Skrutvold Skjæret og Selma lie 
solgte vafler og kaffe til forbipasserende 
i nabolaget, og klarte å samle inn 142 
kroner! Tusen takk for fantastisk innsats! 
Det ryktes også at den fine gjengen vil 
gjenta suksessen – vi gleder oss!

Gave til syria
 Amund (6) og emma linnea (8) har en flott 
fødselsdagstradisjon: av og til gir de gaven 
til noen som trenger det mer enn dem selv! 
Da Amund så et filmklipp (for barn) fra Syria, 
sa han spontant at han heller ville gi penger 
til Syria enn å få gave selv på seksårsdagen. 
Søsteren emma linnea ga på syvårsdagen 
sin bort gaven sin til et barnehjem i Kenya. De 
har overført 1550 kroner fra Amund til Kirkens 
Nødhjelp, øremerket barn i Syria. Tusen takk, 
Amund! Pengene kommer veldig godt med i 
arbeidet vårt! 
Vi er enige med mamma linda Gangstø-Nordbø 
som skriver: "Det er en fin ting å lære seg å 
dele, og å tenke på andre, og å være takknemlig 
for det vi har".
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Fristelse, fall, svik 
– og fellesskap i håp

ReFleKsjOn OveR teKstene tIl 1. sØndaG I FastetIden 2015
Prekentekst: matt 16,21-23  
lesetekster: 1 mos 4,1-7; 1 Kor 10,10-13
Fastetiden inviterer oss inn i de vanskeligste temaene. I verden rundt oss. 
Og i livene våre. Derfor er det ikke så rart om vi gjerne vil velge å gå utenom. 
Takke høflig nei til invitasjonen. en annen unnamanøver er å gjøre faste til 
en rent ytre øvelse: Huke av for litt mindre kjøtt. litt mindre sjokolade. litt 
mindre vin. Kanskje putte noen småpenger på en fastebøsse. 

Disse unnvikelsene er forståelige, men de går likevel utenom det 
virkelige alvoret. Og så er det altså det fastetiden først og fremst inviterer 
oss til: å ikke gå utenom. 

Denne søndagen er nok blant de sterkeste, kanskje mest rystende i 
fasten. For den handler ikke om den tullete "ukebladsfristelsen" – litt mer 
kalorier, litt mer selvgodhet. Den handler om den reelle fristelsen til å 
svikte. Til å vende ryggen til de jeg har rundt meg, mine nærmeste, de 
som trenger meg. eller vende ryggen til de som ikke er nærmest, men 
som trenger meg like mye – eller mer. Fattigfolk og flyktninger. Forfulgte 
og fredløse. 

Vender jeg dem ryggen, vender jeg ryggen til Gud.  Og til meg selv. 
Denne søndagens tekster handler om faren for å miste meningen og målet 
av syne. Miste min neste av syne. Og da miste meg selv. 

Så alvorlig er fristelsen og fallets mulighet vevd inn i vår menneskelige 
hverdag at den også rammer Guds utvalgte, det sanne mennesket, Jesus. 
Og så skarpe er alternativene at den milde (?) Jesus avviser sin beste og 
mest betrodde venn Peter med den mest brutale identifikasjonen språket 
rommer: «Vik bak meg, Satan!» (Matt 16,23).

Denne evangelieteksten er et tydelig vendepunkt i evangelienes 
beretning om Jesu liv. Alle evangeliene har dette med, se Mark 8,27ff, 
luk 9,18ff og Joh 6,66ff. Vendepunktet har blitt kalt «den galileiske krise». 
Fram til dette punktet har det gått bra for Jesus. Mennesker har tatt imot 
Guds gjenoppreisende handlinger og ord og kommet til tro. Men så stiger 
mørke skyer opp på horisonten. Jesus møter motstand. Og Gud virker 
fjern. 

Hva visste Jesus om hva som skal komme? Det vet vi ikke. Vi tror Jesus 
var et sant menneske. Da kunne han ikke vite alt. Tvil og fortvilelse må 
ha kommet over ham også. Men han må ha hatt det klart for seg: Dette 
mørket som dukket opp, måtte han ikke gå utenom. Det sto om det glade 
budskapet om frigjøring og liv i overflod for enker, fattige, syke og syndere. 

Fristelsen for Jesus var å svike disse nå. å unngå å konfrontere 
motkreftene,  gå utenom. Derfor, tror jeg, så bryske ord til Peter, sin gode 
venn. 

Jesus går ikke utenom. Fra nå av går han mot Jerusalem. Mot korset.   
Kristen tro tar vår menneskelige hverdag på alvor. Når vi står i fristelsen 

til å vende ryggen til, og når vi faller, kan vi holde fast i troen på at Gud vil 
reise også oss opp. For Gud går ikke utenom vårt mørke. Når Jesus går 
mot Jerusalem, går Gud inn i våre virkelige plager og svakheter. Det er godt 
nytt – først for alle rundt på kloden som fortsatt kjenner langfredagens 
harde virkelighet i sine egne liv. Og derigjennom for oss alle, i fellesskap 
med dem.   

av sturla j. stålsett
Professor i diakoni, religion og samfunn på 

Det teologiske Menighetsfakultet.

Andakt

aurskog:

barnehage for TV-aksjonen
 epletunet barnehage på aurskog har samlet inn penger 
til årets TV-aksjon! Barnehagen skriver til Kirkens Nødhjelp-
magasinet at de pleier å samle inn til et godt formål hvert år, 
og at valget i år falt på Kirkens Nødhjelp. Det er vi stolte av! 
epletunet samler inn penger i løpet av sin internasjonale uke, 
hvor barna får lære om andre land, snakker om forskjeller i 
verden, og om det at ikke alle har det like bra som oss som 
lever i Norge. Det tror vi er nyttig bagasje for engasjerte barn!
På bildet ser vi noen forberedelser til innsamlingsdagen. Takk 
for fantastisk innsats!

Kviteseid: 

Diktsamling 
fra 100-åring
 åsta Dagny Findreng er en 100-åring utenom det 
vanlige! Hun har egenhendig skrevet en diktsamling, og til 
100-årsdagen ønsket hun å trykke denne opp og å selge den 
til inntekt for Kirkens Nødhjelp. Boken er solgt til slekt og 
venner, og distribueres i tillegg ved Kviteseid Bokhandel og 
i Galleri Samvirke i Vrådal. Det er kommet inn hele 12 100 
kroner fra salget!
åsta begynte sin karriere som poet etter fylte 90 år, og skriver 
dikt om livet sitt. Diktboken går nå sin seiersgang ved Kirkens 
Nødhjelps kontorer. Tusen takk for flotte dikt, og for en helt 
fantastisk gave!
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Telefon: 51 70 97 20 • www.svithun-elektro.no

Elektrikerne kommer fra:

holte

DEN 
BESTE
SMAKEN 
MED
ø k o l o g i s k e 
RÅVARER

www.norganic.no

Ø k o l o g i s k  g r o s s i s t  f o r  h e l e  N o r g e
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Telefonnummer: 22 09 27 00, e-post: nca-oslo@nca.no, internett: www.kirkensnødhjelp.no

Slik bruker vi pengene: Slik jobber vi:

Går til formålet 

Administrasjon

Anska�else av midler 

Langsiktig utvikling

Nødhjelp

Beslutningspåvirkning

Går til formålet 

Administrasjon

Anskaffelse av midler 

Langsiktig utvikling

Nødhjelp

Beslutningspåvirkning

Går til formålet 90, 2 % 

Administrasjon 6,5 %

Anskaffelse av midler 3,3 % 

Langsiktig utviklingsarbeid 64,9 %

Nødhjelp 24,3 %

Beslutningspåvirkning 10,8 %

I november lyktes Kirkens Nødhjelp med å 
påvirke politikerne til å doble Norges bidrag til 
FNs grønne klimafond fra 800 millioner til 1600 
millioner kroner. et viktig bidrag til dette var 
de mange som signerte vårt SMS-opprop om 
saken. Pengene skal gis over statsbudsjettet 
fordelt på fire år, og går til å hjelpe fattige land 
med fornybar energi og klimatilpasning.

du kan også være med på dette!
Bli med på våre sms-opprop, 
send delta til 2468

du vil motta 1–2 sms-opprop i måneden. tjenesten koster 7 kroner per mottatt opprop, og overskuddet går til 
Kirkens nødhjelps arbeid. du kan når som helst melde deg ut ved å sende stans til 2468.

SMS-OPPROP 
SOM FORANDReR


