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AGNes
har fått vann!
Etter rekordresultatet under fjorårets
TV-aksjon er Kirkens Nødhjelp
i gang med å gi 1,3 millioner
mennesker i åtte land tilgang til rent
vann. Agnes er en av dem.
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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 religiøse ledere til å ta riktige beslutninger.
Kirkens Nødhjelp er en felleskirkelig
diakonal organisasjon for global rettferdighet. Vårt arbeid utføres uten intensjon om å
endre menneskers religiøse tilhørighet.
For å sikre effektivitet og skape resultater er Kirkens Nødhjelp medlem av ACT
Alliance, en av verdens største humanitære allianser. Alliansen består av kirkelige
organisasjoner over hele verden og samarbeider med organisasjoner uavhengig av
religiøs forankring.
Kirkens Nødhjelp - Sammen for en
rettferdig verden!
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Kirkens Nødhjelp-magasinet utgis fem
ganger i året i et opplag på cirka 60 000.
Bladet er gratis og sendes til alle givere og
støttespillere. Magasinet har lave
produksjons- og trykkekostnader og arbeidet
støttes av Norad. Ønsker du å motta Kirkens
Nødhjelp-magasinet? Send din postadresse
til giver@nca.no.
Oppgi dine endringer:
1. Skal du flytte eller endre adresse?
2. Ønsker du Magasinet på e-post istedenfor
i postkassen?
3. Får du flere Magasinet til samme 		
husstand, men ønsker bare ett?
Send en e-post eller ring mellom
8.30 og 15.30
Besøksadresse: Bernhard Getz gate 3
Postadresse: Pb 7100, St Olavs Plass,
0130 Oslo
Telefon: 22 09 27 00
E-post: giver@nca.no
Internett: www.kirkensnødhjelp.no
Gavekonto: 1594 22 87248

Norad støtter Kirkens Nødhjelps
arbeid for en rettferdig verden
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t drøyt år etter den siste Gaza-krigen
ser situasjonen like fastlåst ut for Gazas
innbyggere. Den israelske blokaden
av den palestinske enklaven med
strandlinje mot Middelhavet er det
ingen tegn på at Israel vil lette på eller oppheve.
Israel vil argumentere for at blokaden er nødvendig
for at Hamas ikke skal få tilgang til materialer å
bygge våpen med så lenge Hamas fortsetter å true
israelske sivile med sine hjemmelagde raketter.

ved å flytte inn til dem. Hun møtte religiøse, liberale
bosettere som ikke utøver vold mot palestinere, men
som forteller at de lever i en boble av frykt.

Konsekvensen er at ingen av de 19.000 bolighusene
som ble ødelagt under den 50 dager lange krigen er
gjenoppbygd. 100.000 ble hjemløse under angrepene,
2200 ble drept og omlag 10.000 ble skadd. Så lenge
blokaden vedvarer kan Gazas innbyggere ikke bygge
en ny fremtid.

Fordi hun ikke er ensidig, men tvert imot har gått
inn for å lære om livet på begge sider, er det få som
har bedre forutsetning for å forstå situasjonen ut ifra
flere perspektiver. Og med innsikten og kunnskapen
hun tilegner seg blir Helland en viktig stemme i
debatten.

Når Gazas barn vokser opp i det som er blitt kalt
« verdens største utendørs fengsel», er det vanskelig
å se for seg at det vil bidra til en fredelig slutt på
voldsspiralen. Slik hardner menneskene til, og
dermed også frontene.

Som Helland, har Kirkens Nødhjelp kontakt på
begge sider. Vi jobber sammen med og støtter både
israelske og palestinske organisasjoner, som med
fredelige midler jobber for å stoppe bruddene på
menneskerettighetene og folkeretten i Palestina.
Som humanitær aktør søker vi både å endre
vilkårene for fred til det bedre, og vi bidrar til å hjelpe
mennesker som trenger medisinsk behandling,
utdanning og et levebrød i Gaza og på Vestbredden.

I dette nummeret kan du lese om en som har
oppsøkt begge sider av konfliktlinjen, og lyttet både
til israelske bosettere og til palestinske innbyggere
på Vestbredden. Bjørghild Helland (vi er ikke i
familie) utfordret sin skepsis til israelske bosettere

Forsiden: Agnes har endelig fått vann
Foto: Hege Kristin Ulvin/Kirkens
Nødhjelp
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Generalsekretær i
Kirkens Nødhjelp

På begge sider
av konfliktlinjen

Frontene er steile og knallharde. Både på bakken i
Gaza, på Vestbredden og i Israel. Moderate krefter
finnes på begge sider, men ofte er det ikke de som
får lede an. Også mellom Israels og palestinernes
sympatisører er debatten preget av sterke
motsetninger, hatefulle ytringer og unyanserte
framstillinger. Slik drives konfliktnivået stadig
oppover, og ny bensin helles på bålet.

Kirkens Nødhjelp er medlem i
Innsamlingskontrollen

2

leder

Anne-Marie Helland

Nå er hun en av ledsagerne som Kirkens Nødhjelp
har sendt til Vestbredden for å være med på å
dokumentere og forebygge overgrep mot palestinske
innbyggere, blant annet i områder med israelske
bosettinger. Også der møter hun frykten, nå fra den
palestinske siden.

Jeg skulle ønske flere gjorde som Bjørghild Helland
og utfordret sine fordommer og sin skepsis. Hvis
flere lyttet til historiene fra begge sidene i konflikten,
ville det forhåpentligvis føre til et mer nyansert
ordskifte. Og kanskje ville det bidra til at de israelske
og palestinske partene fikk en litt større forståelse
for hverandres syn i tillegg til at det naturligvis
trengs et økt internasjonalt press for å oppheve
okkupasjonen.
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2	Leder
4 Verden rundt
Se glimt fra Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden
4	Aktuelt: Agnes har fått vann
Husker du Agnes fra fjorårets TV-aksjon? Hun som brukte
fem timer på å hente vann hver dag? Etter rekordresultatet
under fjorårets TV-aksjon er Kirkens Nødhjelp i gang med
å gi 1,3 millioner mennesker i åtte land tilgang til rent vann.
Selv med en rørende historie var ikke Agnes først i køen,
men nå har hele landsbyen hennes fått vann.
10	AKTUELT: IRAK
Over tre millioner er nå på flukt fra IS i Irak. Dette er den
raskest voksende katastrofen i dag. Vi har snakket med
desperate flyktninger i Nord-Irak.
12 Portrett
Møt Olav Fykse Tveit, en av de mektigste i kirkeverdenen.
Fykse Tveit driver frem store prosesser mellom
kirkesamfunn og religioner. Bli med bak scenen og få
innsikt i hvordan kirkeledere og religiøse ledere jobber
sammen for å få FN og andre store aktører til å endre
verden i saker som for eksempel klimaendringer.
15 TEMA: Israel/Palestina
Det ser ut til å være en gordisk knute. Handler det om
ondskap og terror? Hvorfor brytes menneskerettigheter
og folkeretten over en lav sko i Israel og Palestina? Vi
har snakket med forskere, ledsagere, dialogbyggere og
andre som gir oss noe av svaret. Møt blant annet Bjørghild
Helland, som ble så nysgjerrig på konflikten at hun like
godt bosatte seg både blant palestinere og blant bosettere.
22 aktuelt: Klimatilpasning
Vietnam er et av landene som rammes hardest av
klimaendringer, og Kirkens Nødhjelp støtter prosjekter
som gjør bønder og andre mindre sårbare. Møte Huang
Phuoc Ngoc som har fått støtte til drivhus, biogass og
skolering, og nå kan forsørge hele familien med sin lille
sopp-produksjon.
24 aktuelt: Klimapilegrim
Flere tusen mennesker har i sommer gått klimapilegrim
fra Svalbard til Strømstad. Vi møtte klimapilegrimene
i Trondheim, der de satte klimaendringer i fokus på
Olavsdagene.
26 aktuelt: vervet givere
28 aktuelt: kjemper mot hiv/aids på flere fronter
30 Tett på		
Møt Faustine Oppegård, nylig tilbake fra Nepal etter tre
måneder i katastrofeområdet som ekspert på vann, hygiene
og sanitær.
32	Aktuelt		
		Changemakerspalten
33	Aktuelt
		 Nepal bygges opp igjen
34	AKTUELT Tv-aksjonen
På ski i Afghanistan
36	Norge rundt
		 Se glimt fra lokale aktiviteter
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Nordisk respons på europeisk krise
 For første gang siden borgerkrigene på Balkan er Kirkens
Nødhjelp i gang med en nødhjelpsoperasjon i Europa.
Den norske, danske og svenske Kirkens Nødhjelp går
sammen om en innsats i landene som mottar tusenvis av
desperate mennesker hver dag. Nødhjelpsarbeidet gjøres av
lokale partnerorganisasjoner i Serbia, Ungarn og Hellas.
- Den massive flyktningestrømmen inn mot Europas
yttergrenser har skapt en helt ekstraordinær humanitær krise,
som trolig kommer til å øke i omfang og vare lenge, sier Kirkens
Nødhjelps generalsekretær Anne-Marie Helland.
Foto: Robert Atanasovski/Afp/NTB Scanpix

Det ble mye fokus på at man ikke skulle ta gruppebilder, da Kirkens Nødhjelps
kommunikasjonsansatte møttes i Afrika. Likevel endte kurset i flere gruppebilder.
Her er Kirkens Nødhjelps kommunikasjonsteam i Afrika. Mange av dem hadde ikke
møtt hverandre før seminaret. Foto: Aina Johnsen Rønning
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 For første gang klarte man å få samlet kommunikasjonsrådgiverne
som Kirkens Nødhjelp har i Øst- og Sørlige Afrika.
Seminaret var et samarbeidsprosjekt mellom Kirkens
Nødhjelp i Norge, Danmark, Finland, England og svenske Diakonia.
Kommunikasjonsarbeidere som jobbet i samme by, men for
ulike land, møtte hverandre for første gang. I Etiopia planlegges
det allerede et samarbeidsprosjekt mellom de ulike landenes
kommunikasjonsansvarlige.
Kommunikasjon er noe av det viktigste Kirkens Nødhjelp driver
med, for uten å kommunisere ut hva man faktisk gjør, kommer det ikke
penger inn til mer nødhjelp. Det er imidlertid ulikt hvor mye de ulike
landene satser på kommunikasjon.
- Kommunikasjonsmedarbeidere er en truet rase. Dere må gjøre
jobben deres bra, og ikke gjøre alle andre oppgaver, for gjør dere
ikke jobben bra, er det ikke bruk for dere lenger, sa Lisbeth Engbo
fra Dan Church Aid som en avslutningskommentar til deltakerne. I
Danmark kutter Kirkens Nødhjelp ned på kommunikasjonsarbeidere
utenfor hovedkontoret. I Norge bygger man opp. Det setter de
kommunikasjonsansvarlige for Kirkens Nødhjelp i Afrika pris på.
- Nå vet jeg at jeg ikke er alene. Når jeg sitter fast, vet jeg hvem
jeg skal be om hjelp, sa Nizar Selemas Utanga, Kirkens Nødhjelps
kommunikasjonsansvarlige i Tanzania.
- Det er ikke alltid vi kan nå ut til de stedene vi bør være. Da er det
viktig å samarbeide, slik at man kan dra det beste ut av alle parter, sa
Bellah Zulu, Kirkens Nødhjelps kommunikasjonsansvarlige i Zambia.
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		Kenya:
Stort medietreningskurs i Kenya

ig verden
rd
e
tf

		Malawi:
Fokus på funksjonshemmede
 I Malawi fokuserer Kirkens Nødhjelp nå på bedre rettigheter
for de handikappede. Målet er å dempe stigmatiseringen
som i dag er et stort problem for de funksjonshemmede
i landet. I tillegg til å lage informasjonsmateriell til de
funksjonshemmede selv og til lokalsamfunnene, får jurister i
landet opplæring i funksjonshemmedes rettigheter. Et særlig
fokus rettes mot albinoer, som risikerer å bli drept og brukt
som lykkeamuletter. Foto: Kirkens Nødhjelp

		Kenya:
Kenyasatsing i mål

		Libanon:
Utdanning til flyktningebarn
 Kirkens Nødhjelp har bevilget 1,5 millioner
kroner i bistand til assyriske kristne flyktninger i
Libanon. Pengene går til umiddelbar nødhjelp i form
av mat og husly så vel som vedvarende humanitær
bistand. I samarbeid med vår lokale partner IOCC er
dette arbeidet mulig. Blant annet sørger pengene for
utdanningsstøtte til assyriske barn. På bildet ser du
Cynthia på ni år og klassekameraten David på åtte.
De er to av mange assyriske flyktninger som har fått
muligheten til å fortsette sin skolegang i Libanon.
Utdanning er viktig, spesielt for traumatiserte barn
på flukt. Foto: Ramzi Haidar/IOCC

		Etiopia:
Private må binde seg til
bærekraftsmålene
 Kirkens Nødhjelp var nylig på FN-toppmøtet i Addis
Ababa der man diskutere finansiering for utvikling, og
hvordan man skal finansiere bærekraftsmålene. Der
var også generalsekretæren for hele ACT-alliansen,
John Nduna. Kirkens Nødhjelps Hilina Abebe spurte
ham hvor viktig det er å engasjere privat sektor i
denne finansieringen.
- Veldig viktig. De har en nøkkelrolle i å tilby
tjenester, men de må binde seg i større grad enn nå.
Selvsagt skal private selskaper tjene penger, men de
må gjøre det på en rettferdig måte der mennesker
behandles med respekt. Alle aktører, inkludert
bedrifter, har et ansvar for at menneskerettighetene
respekteres verden rundt. Foto: Hilina Abebe

 Det er ved å bygge opp institusjoner at man etterlater noe
etter seg – institusjoner som etter hvert eies av andre, sier Paul
Mbole ved Kirkens Nødhjelps kontor i Kenya.
Etter 30 år legger Kirkens Nødhjelp ned kontoret i Kenya. I løpet
av disse årene har Kirkens Nødhjelp bidratt til å hjelpe mennesker
både innen nødhjelp, utviklingsarbeid og beslutningspåvirkning,
klima og kvinners rettigheter.
Satsingen i Kenya innen klima har vært en suksess på
mange områder. Man har hatt et sterkt klimafokus fordi man har
sett at klimaendringer med lengre tørkeperioder og hissigere
flomperioder er en stor utfordring for landets bønder. Derfor
har bønder blitt lært opp i ulike dyrkingsmetoder som tar vare
på regnvannet bedre, og man har satset på politisk påvirkning.
Kirkens Nødhjelp i Kenya er blant annet kommet inn i styrene i
de store, nasjonale klimaorganisasjonene. Der har man oppnådd
lovendringer og lokale klimaplaner.
- Før vi begynte var ikke myndighetene opptatt av klima i det
hele tatt. Vi initierte flere store prosjekter, og nå er klima på den
politiske dagsorden i Kenya, sier Advocacy Advisor, Paul Mbole.
Sterk ungdomsorganisasjon
Fordi man har hatt stort fokus på klimaendringer, har det vært
viktig å få med seg ungdommen. Flere tusen ungdommer har
deltatt på kurs for å lære seg klimatilpasset jordbruksdrift. Nå har
staten tatt over mye av finansieringen.
- Målet var å skape engasjement hos ungdommen, og det
klarte vi. Nå føler myndighetene at de må dra ungdommen inn i det
statlige klimaarbeidet, og da har vi lykkes, sier Paul Mbole.
Kirkens Nødhjelp har også gjort mye for å styrke kvinners
rettigheter i Kenya rundt kvinnelige ledere og kjønnslemlestelse.
- Vi har gode resultater fra Kajiado hvor vi arbeider med
Masaii-kvinner, og i Mandera hvor vårt arbeid har fokusert på
somali-kvinner, sier Wasye Musyoni, Kenyas Programme Manager.
- Gjennom vårt Women in Governance-program har vi
styrket kvinner til å komme i ledelsesposisjoner både innen
kirken og samfunnet generelt, så kvinner er nå en viktig del av
beslutningsprosessen, legger Wasye til.
Paul Mbole tror den nasjonale påvirkningen blir vanskeligere
uten Kirkens Nødhjelp, men at mye av arbeidet vil leve videre.
- Man kan si at kanskje prosjektene vil dø ut, mens
institusjonene vil leve videre. Nå som Kirkens Nødhjelp trekker seg
ut, må partnerne klare seg selv, men vi tror bestemt at det arbeidet
vi har lagt igjen bærer frukter og vil fortsette selv om det kanskje
blir på en annen måte, sier Mbole.
- Kirkens Nødhjelp har jobbet langsiktig med å styrke
lokalsamfunnene. De vil i stor grad klare å bære arbeidet videre,
tror Wasye.

En stor stab har drevet en rekke prosjekter i Kenya i en årrekke. Nå
trekker Kirkens Nødhjelp seg ut, og andre tar over.
Foto: Aina Johnsen Rønning
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Dråper
av håp
En søyle av vann danser mot den skarpblå
himmelen. Midt i vannspruten står Agnes og
bobler av glede. Hun har nettopp smakt friskt,
naturlig og rent vann for første gang.
T ekst: Hege Kristin Ulvin Foto: Hege Kristin Ulvin/Lucian Muntean

Fortsetter på neste side

»
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aktuelt agnes har fått vann

A

gnes Paulo Pangani er 13 år og bor i landsbyen
Munguli i Tanzania. Hun elsker å se på dansevideoer
fra Botswana og dyredokumentarer. Hun synger i
kor i kirka. Hun spiller håndball med vennene sine.
Alt dette har Agnes nesten aldri tid til. Hun er en av
millioner av kvinner og barn som bruker timesvis av dagen sin
på å hente vann.
Helt siden Agnes var seks år, har hun hatt ansvaret for å
hente vann til familien. Fem timer om dagen, hver dag, hele
året. Kilometer etter kilometer på sterke, slitne barneføtter.
Bøtte etter bøtte med brunt, farlig vann.
13-åringen ble kjent for mange nordmenn gjennom
kampanjefilmen for Kirkens Nødhjelp under fjorårets TV-aksjon.
Den lille, vevre jenta med vannbøtta på hodet ble symbolet på de
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nær 700 millioner menneskene som mangler tilgang til rent og
trygt vann.
Etter rekordresultatet fra TV-aksjonen er Kirkens Nødhjelp
nå i gang med å gi 1,3 millioner mennesker i åtte land tilgang til
rent vann. Agnes er en av dem som nå skal få livet sitt forandret.
Blir syke av vannet
I Agnes’ landsby har ikke lokalbefolkningen hatt tilgang på
rent vann siden 1983, da pumpen myndighetene satte opp, ble
ødelagt etter manglende vedlikhold.
Konsekvensene for landsbyen er alvorlige. Unge jenter,
barn og gravide kvinner må gå mange kilometer hver dag for å
hente vann til familiene sine. Vann de vet de blir syke av. Barn
som Agnes mister flere timer undervisning fordi de må hente

Vannets
voktere
vann før skolen. De må ofte være
hjemme fra skolen med feber, diaré og
magekramper fordi de har drukket det
farlige vannet.
- Vi kan bli veldig syke av vannet.
Noen ganger får vi veldig vondt i
magen og får diaré. Da kan vi ikke gå
på skolen. Alle blir syke av vannet,
særlig de minste barna. Noen ganger
koker vi vannet, men det har vi ikke
alltid tid til, forteller Agnes.
Tung jobb
Agnes bor hos onkelen og tanten
sin sammen med søsken, fettere og
kusiner. Hverdagen i storfamilien
er travel, og som eldste jente i
barneflokken har Agnes mange
oppgaver. Hun lager mat, vasker klær,
feier gulvet og passer småsøsknene
sine. Men ingenting er så tungt som å
hente vann.
- Jeg blir sliten av å hente vann. Jeg
hviler litt på veien for å få mer energi,
men det er veldig langt å gå. Noen
ganger er jeg sliten i hele kroppen og
får vondt i nakken. Da henter broren
min vann for meg i stedet, forteller
Agnes.
Fordi Agnes bruker så mye tid på å
hente vann, kommer hun ofte for sent
på skolen. Hun får heller ikke så mye
tid til å gjøre lekser. Det er ikke Agnes
alene om. På skolen ser lærerne daglig
hvordan vannsituasjonen påvirker
skolegangen for barna i Munguli.
- Ofte kommer barna, særlig
jentene, for sent fordi de har hentet
vann om morgenen. Vi opplever også
ofte at barna er blitt syke av vannet
de drikker. Det er heller ikke alltid
skolen har nok vann, slik at vi må
sende elevene etter vann i skoletiden,
forteller Alhumani Kinyere, lærer ved
barneskolen i landsbyen.
Men snart skal dette endre seg.
Borer etter forandring
Ved
solnedgang
en
mandag
ettermiddag i juni kjører fire digre
lastebiler den humpete, røffe veien
til Munguli. Lastebilene er fullastet
med tungt boreutstyr. De rigger

seg til ved siden av den gamle,
ødelagte vannpumpa. Det som skal
forandre livet for Agnes og de andre
menneskene i landsbyen, ligger gjemt
80 meter nede i bakken her. Friskt,
rent, naturlig vann. Det har Agnes
aldri smakt før.
På forhånd har Kirkens Nødhjelps
vannekspert Zachayo Makobero gjort
hydrologiske undersøkelser i området
og funnet ut at stedet ved den gamle
vannpumpa er best egnet. Han tar ikke
feil. Allerede den første dagen står
vannspruten opp fra borehullet.
- Det smaker godt!
Agnes gjør store øyne når hun endelig
kan slurpe i seg en håndfull med det
rene, trygge vannet.
- Det smaker ikke salt! Det smaker
godt, utbryter hun og smiler bredt.
Agnes er så glad at hun ikke klarer å
stå stille mens hun ser på den kraftige
vannsøyla som står ut fra røret i
bakken.
- Jeg er veldig glad. Det rene vannet
vil gjøre oss mindre syke, og det blir
mye kortere å gå. Da trenger jeg ikke å
bruke så mye tid på å gå og hente vann,
sier Agnes.
- Nå får jeg mer tid til å gjøre lekser,
ta meg av småsøsknene mine og til å
leke med vennene mine. Det gleder
meg til!
Rent vann forandrer liv
Agnes drømmer om å bli lærer, slik at
hun kan være med på å forandre livet
til andre barn. Agnes’ onkel, Eliudi
Balanda Pangani, er sikker på at det
nå blir lettere for Agnes å oppfylle
drømmen sin.
- Dette vannet vil gjøre at får
hun mer tid på skolen, og byrden
med å hente vann vil bli mye
mindre for både henne, familien
min og hele landsbyen, sier han.
Rent vann forandrer liv. For Agnes er
det rene vannet i brønnen fra Kirkens
Nødhjelp et stort skritt på veien mot
en enklere hverdag – og en tryggere
fremtid.

Landsbyens egen vannkomité skal
sørge for at vannet fortsetter å
strømme fra den nye vannpumpen i
Munguli.
Den gamle, ødelagte vannpumpen i
Munguli har siden 1983 stått som et
tydelig symbol på hva som skjer med
infrastruktur uten lokalt eierskap.
For å sikre lokalt eierskap og
vedlikehold, sørger Kirkens Nødhjelp
alltid for å lære lokalbefolkningen
hvordan de kan ta vare på de nye
vannpumpene. En vannkomité valgt
av landsbyen skal passe på at den
nye vannpumpen ikke lider samme
skjebne som den gamle.
- Vi skal gjøre alt vi kan for å ta vare på
den nye vannpumpa. Denne skal ikke
bli ødelagt, lover Selemani Jackson,
en av medlemmene i vannkomiteen.
Han og resten av vannkomiteen har
fått opplæring av Kirkens Nødhjelp og
partnerorganisasjonen 4CCP. Jackson
ser på sin nye rolle i landsbyen som
både spennende og viktig.
- I dag lider landsbyen på grunn av
mangelen på rent vann, ikke minst
kvinner og barn. Dette vannet vil
hjelpe lokalsamfunnet vårt enormt,
smiler han og ser fornøyd på det friske
vannet som spruter opp fra bakken.
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aktu elt irak

Over tre millioner på flukt fra IS i Irak:

Den raskest voksende katastrofen

Ett år etter at Alyas (48) og familien flyktet fra Sinjar, innstiller han seg på at de
aldri kommer tilbake til hjemmet de forlot. Ingen steder i verden øker antallet
mennesker på flukt raskere enn i Irak.
T e k s t : Håkon Haugsbø Foto : Endre Vestvik

Irak
Befolkning:
36 millioner
Hovedstad: Bagdad
Språk: Arabisk, kurdisk,
assyrisk, armensk
Forventet levealder: 70 år
Fattigdom: 20 % lever under
fattigdomsgrensen
Utdanning: 10 år

- Jeg trodde at byen vår skulle bli befridd i løpet
av noen timer. Vi tok ikke engang med oss mat og
vann da vi flyktet, for jeg var sikker på at irakiske
militære styrker ville være på plass etter kort tid.
Men så feil kan man ta, sier Alyas.
Natt til 3. august i fjor kom IS-krigerne inn
i hjembyen Sinjar, nordvest i Irak, i kolonner
med pickuper og svarte flagg triumferende i
støvskyen. Skuddsalvene vekket folk og spredte
umiddelbart frykt.
Fanget på fjellet
Alyas og familien tilbragte ni dager på Sinjarfjellet, uten vann og mat. De var fanget på fjellet
sammen med titusenvis av andre yezidier,
en religiøs minoritet som IS har forfulgt og
massakrert. De sov de første nettene ute
under åpen himmel. Så kom de over en forlatt
gjeterhytte og noen sauer. De fikk tak over hodet
og kjøtt å spise.
- Jeg er forberedt på at jeg kanskje aldri
kommer tilbake til Sinjar, forteller Alias med et
tappert smil mens vi hører bombene falle over
IS-stillinger i Mosul, en halvtime unna.
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Over ett år etter sitter han fremdeles i en leir
for internt fordrevne mennesker i nord-Irak.
Mannen som hadde god jobb, fint hus og to biler
sitter nå igjen med to telt, noen madrasser og en
kjølevifte fra FNs høykommissær for flyktninger.
Treåring halshugget
- Jeg har mistet alt jeg eide. Men jeg fikk beholde
det mest verdifulle; familien min. Jeg har sett en
tre år gammel gutt bli halshugget. Hans eneste
«forbrytelse» var at pappaen var politimann.
Vi går rundt i en leir for internt fordrevne
ikke langt fra den kjente Mosul-dammen. Her
er nær 30.000 mennesker stuet sammen på
en kvadratkilometer. Tankbilene fra Kirkens
Nødhjelp går i skytteltrafikk med rent drikkevann,
men i 40 graders varme er behovet for rent
vann, gode sanitærforhold og personlig hygiene
enormt.
Elyas utmerker seg ved at han er like opptatt
av å fortelle de andres historie som sin egen.
- Alle du ser rundt deg her kan fortelle den
samme historien. Om alt de forlot, om voldtektene
og mennene som ble fraktet av gårde og skutt.

Her er mødre som lot nyfødte ligge igjen i
grøfta eller som måtte forlate de av barna
som var for små til å gå selv opp på Sinjarfjellet.
Rystende bestialitet
Den humanitære krisen i Irak er preget av
at antallet internt fordrevne mennesker
øker i rasende tempo. Og av en brutalitet
og
bestialitet
som
ryster
erfarne
hjelpearbeidere.
IS har tatt anslagsvis 7000 mennesker til
fange. Mellom tre og fire tusen av disse er
jenter og unge kvinner. Mange av mennene
er drept og dumpet. Kvinnene blir kjøpt og
solgt for småpenger og brukt til sexslaver for
IS-krigerne. De som nekter å underkaste seg,
blir drept. Eller de dreper seg selv.
En gruppe på seks unge kvinner har
samlet seg for å fortelle noen av de grufulle
historiene som skjuler seg i de seks tusen
teltene i leiren:
Begår selvmord
- Senest på onsdag var det en mamma her i
leiren som fikk telefon fra datteren på 10 år,
som var tatt til fange av IS. Hun fortalte at
kommende fredag skulle hun giftes bort til en
IS-kriger, men at hun skulle ta livet av seg før
den tid. Hun hadde fått tak i et tau.
- Den vesle jenta ringte for å ta farvel med
moren sin. Hun var 10 år gammel. Og beredt
til å dø.
En annen kvinne, midt i 20-årene,
fortsetter:
- Jeg vet om to kvinner i landsbyen min som
var gravide, og som fikk magen sprettet opp.
Det lille barnet ble hentet ut og halshugd. De
stakkars mødrene blødde i hjel.
Tårene renner nedover trøtte og
traumatiserte ansikter. De unge kvinnene
gråter lydløst. En tredje rensker stemmen og

forteller om ufattelig desperasjon:
- Naboen min drepte alle de fem døtrene
sine da han fikk vite at jentene skulle giftes
bort til IS-krigere. Han ville heller at de skulle
dø enn å gjennomgå den torturen som IS ville
utsette dem for.
Bestialiteten i historiene de forteller blir
bekreftet av organisasjonen Yazda, som
arbeider for å kartlegge traumene som er
påført unge yezidi-kvinner gjennom et år med
IS-okkupasjon i Irak.
- Vi har gjennomført intervju med
ca 500 kvinner. Historiene er svært
sammenfallende. Vi har også rapporter om
at mange av ‘krigsbrudene’ tar livet av seg i
fangenskap, noen av dem var svært unge, sier
en representant i oranisasjonen Yazda.
Mangler fagfolk
Kirkens
Nødhjelps
generalsekretær
Anne-Marie Helland møtte selv noen av
kvinnene som hadde vært holdt i fangenskap
av IS, da hun var i leirene for internt fordrevne
i Nord-Irak i juni.
Historiene jeg har fått høre her,
overgår alt jeg kunne forestille meg av
menneskelig bestialitet. Disse kvinnene er
svært traumatiserte, og hjelpen de får for å
håndtere traumene er minimal, fordi det ikke
finnes fagfolk nok til å behandle dem, sier
Helland.
Vann til hundre tusen
Kirkens Nødhjelp har siden høsten 2014
hatt en stor nødhjelpsoperasjon i Nord-Irak
med hovedoppgave å sikre rent vann, trygge
sanitæranlegg og god hygiene for dem
som har forlatt alt de eide og hadde. Innen
utgangen av 2015 skal Kirkens Nødhjelp ha
bidratt til vann, sanitær og hygiene for hundre
tusen mennesker i leirene i Nord-Irak.











IS kjemper for et
sunnimuslimsk kalifat i
Midtøsten. Medlemmer
av gruppen krysset
grensen fra Syria og
okkuperte land i Irak
sommeren 2014, og
kontrollerer nå store
deler av Irak.
IS kontrollerer Iraks
neste
største
by,
Mosul. En internasjonal
militær aksjon for å ta
tilbake Mosul er i gang.
Flere hundre tusen
mennsker er ventet å
flykte når angrepene
trappes opp.
Over
tre
millioner
mennesker er på flukt
fra IS i Irak. Tallet kan
bli til fem millioner
innen året er omme.
8,2 millioner mennesker
trenger
humanitær
hjelp med vann, mat,
sanitærforhold
og
medisiner.
Tallet
fryktes å nå 10 millioner
i løpet av året.
Yezidiene
er
en
minoritet som følger en
religion påvirket av både
islam og kristendom.
IS-krigerne, som følger
en svært streng retning
innen
sunniislam,
mener denne gamle
religionen er kjettersk.
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Sjefen over
alle sjefer
- Han er vel like opptatt som Paven? spøkte jeg da jeg ba om å få
intervjue generalsekretæren for Kirkenes Verdensråd, Olav Fykse Tveit.
– Neida, han er mye mer opptatt enn Paven, fikk jeg kontant som svar.
Te kst: A ina Johnsen Rønning Foto: Aina Johnsen Rø n n in g/S can pix

M
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er enn en halv milliard mennesker er
medlemmer i kirker som er tilknyttet
Kirkenes Verdensråd. 345 kirker i rundt
120 land er med i organisasjonen, som er
verdens største økumeniske organisasjon.
Målet er å målbære en felles stemme ut og påvirke globalt
og lokalt ut fra medlemskirkenes felles tro og verdier. En
betydelig balansekunst, vil man tro.
- Det er mye mer felles forståelse blant kristne enn det
folk tror. Særlig i forhold til hva nestekjærlighet betyr,
som å ta ansvar for miljøet. Men også i grunnleggende
teologiske spørsmål har vi kommet mye nærmere
hverandre, sier Tveit.
- Identifiserer ikke folk seg med den kirka de selv
tilhører?
- Mange har sterk tilhørighet til sin egen kirke og
tradisjon. Vi leser den samme hellige skrift, som er blitt
globalt eie, oversatt til utallige språk, men skrevet for
flere tusen år siden. Derfor har vi fått ulike tolkninger og
tradisjoner. Kristendommen har noe universelt over seg,
og de siste 60-70 årene har vi gjort utrolig mye sammen,
sier Tveit.

all vår tid og energi på disse spørsmålene, men også
fokuserer på det vi kan gjøre sammen, sier Tveit.

Vi blir likere
For 60 år siden var det nesten utenkelig at katolikker og
protestanter nærmet seg hverandre slik de nå har gjort,
mener Tveit. Når Paven nå kommer med et skriv som
omhandler miljøkrisen verden står overfor, er det han
skriver noe de fleste kristne kan kjenne seg igjen i og langt
på vei stå for. Kirkene respekterer hverandre mer nå enn
før, man forholder seg i større grad til andre religioner og
deres ledere, og man har fått en global bevissthet om både
kirken og vårt ansvar som enkeltmennesker.
- I media er religion dessverre tema for konflikt, kriger
og terror, men det er jo ikke hele bildet. Det er riktig at
det er uenighet også kirkene imellom og internt når det
gjelder for eksempel homofili og abort. Disse ulikhetene
skal vi ikke skjule, men det er også viktig at vi ikke bruker

Konsensus
Kirkenes Verdensråd tvinger ingen kirker til å forandre
sine standpunkt. Derfor gjør en ikke vedtak i spørsmål
der en vet at det er stor uenighet blant kirkene, så som
om en skal ha kvinnelige prester eller innføre vigsel av
personer av samme kjønn. Her er det om å gjøre å finne
ut hva en kan stå sammen om – prinsippet om konsensus
som gjelder. Samtidig må verdensrådet utfordre, også
til selvkritikk i kirkene, og være tydelig i sin tale. Under
apartheid-konflikten i Sør-Afrika var organisasjonen så
krass i sin kritikk at noen kirker i Sør-Afrika meldte seg
ut. Det må organisasjonen tåle, mener Tveit.
- Et fellesskap må stå for noe sammen. Så må vi leve
med en del forskjeller og ha praktiske løsninger for
hvordan vi håndterer noe av det vi er uenige om. Målet
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Prestebarn
Tveit er døpt og oppvokst i Den norske kirke. Som
prestebarn vokste han opp flere steder, og ble selv prest
i Haram i Møre og Romsdal. Etter tre år fikk han jobb i
Mellomkirkelig råd, og fikk siden stipend til å skrive
doktorgrad om gjensidig ansvarlighet som et etisk og
teologisk tema. Det er det ansvaret han nå ser at mange
kristne tar, verden rundt. Nå handler dette ansvaret mye
om miljø, og Tveit bruker begrep som «synd» når han
snakker om menneskets ansvar for kloden vår.
- Vi har forfeilet det som er en god forvaltning av denne
kloden og dens ressurser, og vi må ta et oppgjør med det
og søke en reell forandring. Klimaendringer har ikke bare
en teknisk dimensjon, men også en åndelig. Det handler
ikke bare om tall og temperatur, men om vårt forhold til
Gud, planeten vi lever på, og dermed til hverandre og de
som kommer etter oss. Det er en dimensjon på denne
utfordringen som menneskeheten ikke har møtt før, sier
Tveit.

»

«Det handler ikke
bare om tall og
temperatur, men om
vårt forhold til Gud»
– Olav fykse tveit
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vårt er å komme med viktige bidrag til
enhet, fred og forsoning i verden og
representere de kristne verdier og praksis
overfor andre religioner og internasjonale
organisasjoner. Det siste er blitt mer og
mer viktig. Vi skal representere grasrota
i Namsos og Namibia. Først da blir vi
en viktig partner i forhold til slikt som
menneskerettigheter og klima, sier Tveit.
Nettopp derfor reiser Tveit minst
halvparten av tiden. Kirkenes Verdensråd
skal ikke primært være en organisasjon
med byråkrater i Genève. De skal være en
organisasjon for kirkene som representerer
grasrotnivået. Tematikken skal diskuteres
i kommisjoner med eksperter, ungdom,
kirkefolk og andre. Dokumenter skal
utvikles til hjelp for kirkene, og ideer skal
plantes i FN-systemet. Kirkenes Verdensråd
er ikke først og fremst et kirkelederforum,
selv om det også sitter kirkeledere der.
- Målet er å ligge litt foran og påvirke.
Mange vet at vi har gjort det i spørsmål
som miljø og menn og kvinners plass i
kirkens fellesskap. Det er viktig at vi har
en tydelig felles profil, uten at vi mister så
mange på veien. Så må vi ikke glemme at
kirkene også ofte har behov for at Kirkenes
Verdensråd sier ting de selv ikke kan si,
som å kritisere situasjonen i eget land
offentlig, sier Tveit.

Religion polariserer
Mens verdens kirker har nærmet seg
hverandre de siste tiårene, har man
ikke tilsvarende samarbeidsorgan i for
eksempel den islamske delen av verden.
Kirkenes Verdensråd har godt samarbeid
med Den katolske kirken på flere områder,
også med pinsevenner som heller ikke er
medlemmer. En har også dialog med en
rekke grupperinger av andre religioner,
som jøder, buddhister og muslimer. En
prøver å ikke bare snakke med dem man
er enige i, uten at man har gått i dialog
med for eksempel IS eller Boko Haram.
- Det er som kjent noen grupper
innen flere religioner som hevder at de
representerer den rette lære og kan stå
for en svært voldelig og brutal framferd.
IS og Boko Haram er ikke anerkjent av
toneangivende muslimske ledere som
uttrykk for Islam. Det er også andre
grupper som ikke kan sammenlignes
med dem, men som har en ganske
fundamentalistisk profil, også innen
kristenheten. De voldelige gruppene er
et stort problem for de fleste muslimer
som ønsker fredelig sameksistens for
muslimer seg imellom, og med andre. Det
kan være vanskelig for moderate muslimer
å profilere seg på den politiske dagsorden
på grunn av det press de er utsatt for fra
mer ekstreme grupper, for eksempel i
Pakistan. Kampen mot ekstremistiske
holdninger og voldelige grupper er blitt en
utfordring i de fleste religioner, dessverre.

Den katolske
kirka, som ikke
er medlem
av Kirkenes
Verdensråd, har
de siste årene
deltatt i mange av
underkomiteene
til organisasjonen.
Olav Fykse Tveit
mener den
protestantiske
og den katolske
kirken har nærmet
seg betydelig
de siste tiårene.
Også samarbeidet
med andre
kirkesamfunn, som
de islamske, er
stadig økende.
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Olav Fykse Tveit
(54)
 Olav Fykse Tveit har vært
vel fem år i Genève som
generalsekretær for Kirkenes
Verdensråd. Er nå i gang med
sin andre femårsperiode.
 Gift med Anna, som er
sykepleier. Har vært med til
Genève, der hun blant annet
har vært leder for kirkerådet i
Sjømannskirken i Sveits. Drar
nå tilbake til deres felles hjem
i Oppegård for å gjenoppta
sykepleierjobben.
 Har voksne barn. Er også
velsignet med barnebarn.
 Friluftsmann, med særlig hang
til å gå på ski i den norske
skiheimen og de sveitsiske
alpene.

t e m a israel /palestina

Palestina/Israel

K

onflikten mellom Israel og Palestina er
vanskelig å begripe – både med hode og hjerte.
I generasjoner har israelerne hatt sterke
støttespillere blant Europas og USAs kristne.
Samtidig leser vi om menneskerettighetsbrudd
og brudd på folkeretten som ikke akkurat forteller om
nestekjærlighet. Hvordan kan frontene ha blitt så steile
og konflikten så fastlåst? Bjørghild Helland flyttet like
godt inn blant bosetterne for å forstå. Trond Bakkevig
har hatt den vanskelige oppgaven med å skape dialog

mellom partnerne i flere år. Kirsti Næss har vært Kirkens
Nødhjelps landansvarlige i området i flere år, med ansvar
for de mange prosjektene Kirkens Nødhjelp har i Israel og
i Palestina. Som ledsager samarbeidet Helge Kjøllestad
med en israelsk menneskerettighetsorganisasjon når
israelske militære arresterte palestinere og sendte dem
til et ukjent sted. Deres historier vil forhåpentligvis gi deg
en større forståelse av en konflikt som handler mest av
alt om behovet for trygghet og frihet.
Fortsetter på neste side
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Dialog i stampe
Siden 2005 har Trond Bakkevig
arrangert fredsdialoger mellom
religiøse ledere i Palestina og Israel.
De siste årene har han ikke fått
partene inn i et rom samtidig.
T ek st og foto : Aina Johnsen Rønning

T

rond Bakkevig er prost i Vestre Aker kirke, og vi
møter ham i den vakre kirken ved hovedstadens
universitetssykehus. I tillegg til å holde til
ved den fredelige kirkepletten, jobber han
ved
Fredsforskningsinstituttet
og
skriver
om fredsarbeidet han har hatt ansvar for i Midtøsten.
Hovedbudskapet hans er at det religiøse aspektet må inn i
fredsdialogene, ellers er de ikke bærekraftige på sikt.
- Langt flere grupper enn de som faktisk skriver under på
en fredsavtale, må inn i arbeidet. Ellers risikerer man at disse
gruppene er med på å spolere fredsavtalen. Dette kan man si
har skjedd i Israel. Ekstreme religiøse grupper – grupper som
ikke har fått være med i fredsprosessen – har bidratt til det ikke
er blitt noen varig løsning, sier Bakkevig.
- Sett utenfra virker det rart at man ikke klarer å få til en
løsning i Israel/Palestina. Voldsnivået der er jo tross alt lavt,
sammenliknet med det vi for eksempel ser i Syria.
- Det stemmer. Situasjonen er spent, men vi ser på langt
nær trekkene som vi ser rundt ekstreme grupper som IS. Det
er både konservative religiøse elementer og liberale i begge
leirene, og det er heldigvis de moderate som dominerer, særlig
i israelsk politikk. Problemet er at begge leire mener landet
er sitt, at man har en aggressiv bosetterbevegelse og millitant
islamisme på palestinsk side, sier Bakkevig.
- Og løsningen er vel opplagt?
- Løsningen er en tostatsløsning, med en eller annen form for
deling av Jerusalem. En enstatsløsning kan ikke være jødisk og
demokratisk på en gang. Selv om det er rundt halvparten jøder
og halvparten palestinere i Israel/Palestina, så er fødselsraten
på palestinsk side mye høyere. Dette ser en del israelske
politikere. Om man fortsetter slik det er nå, vil man få konstant
uro, og en tostatsløsning glir stadig lengre unna, sier Bakkevig.
Dialog i beredskap
I ti år har Bakkevig samlet de viktigste religiøse institusjonene i
begge landene til et råd der man kan snakke sammen. Målet er
å holde kommunikasjonskanalene åpne og ha verktøyet klart i
tilfelle nye fredsforhandlinger. Etter siste Gazakrig og forfeilede
amerikanske fredsforhandlinger har man imidlertid ikke klart å
samle lederne til felles møter.
- Når det er så spent som det er nå, blir det til at jeg er
mellommann og har møter med de ulike gruppene. Det har vært
mange opphetede debatter, men når partene lærer hverandre
å kjenne, blir dialogen roligere. Osloforhandlingen skjønte ikke
religionens betydning. Fremdeles er det mange politikere og
diplomater i Israel og resten av verden som ikke forstår hvor
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viktig religion er for konflikten, sier Bakkevig.
- Særlig vanskelig er det å forstå bosetternes handlinger og
at de beskyttes av den israelske hæren.
- De mener at landet er gitt dem av Gud, men det er bibelsitater
som henger sammen med stammekriger i gamletestamentet.
Gud «ga» dem dessuten et mye større landområde enn dagens
Israel/Palestina. Dette bruker bosetterne for å rettferdiggjøre
vold og ødeleggelser. De vil presse bort palestinerne, og klarer
det til en viss utstrekning, sier Bakkevig.
- Med det israelske millitærets beskyttelse?
- Noen av disse bosettingene er pålagte bosettinger
fra israelske myndigheters side. Myndighetene legger til
rette for bosettinger som i neste omgang skal bli noe man
fredsforhandler om. Andre er illegale bosettinger – hus på
hjul – der bosetterne ofte jages til de biter seg fast et sted. Når
bosettingen er blitt stor nok, får de beskyttelse av den israelske
hæren. Det er voldelige grupperinger blant bosetterne, og
bosetternes overgrep er underrapportert både i Israel og i
resten av verden, sier Bakkevig.
- Kjenner israelere til overgrepene som bosetterne står for?
- Militærtjenesten i Israel er to år for kvinner og tre år for
menn. Dette bør de kjenne til. Nå skal det sies at det ikke er noen
stor oppslutning rundt bosetterbevegelsen blant israelerne.
Tvert imot er det stor skepsis til bosetterne blant vanlige jøder.
Men, samtidig er de en buffersone mot det de opplever som en
fiendtlig arabisk verden. Den israelske frykten for å bli utslettet
er så stor at man overkompenserer med et sterkt militære og
tar ikke tak i egne menneskerettighetsbrudd. Det er uforståelig
at Israel kan fengsle små barn eller straffe en hel landsby for
noe en person har gjort, uten at det internasjonale samfunnet
reagerer, sier Bakkevig oppgitt.

øyenvitne

Kirsti Næss har i over to år vært politisk rådgiver på Kirkens Nødhjelps Midtøstenkontor i Jerusalem. Nå
er hun hjemme i Norge igjen og skriver i denne kommentaren om konflikten hun har kjent på kroppen i alle
disse månedene.

Tanker fra Palestina
Det er med blandede følelser jeg flytter hjem til Norge etter to år i Palestina. Jeg
kjenner lettelse over å slippe å gå pent forbi israelsk politi med automatvåpen på
vei til jobb — etter å ha sett hvor raskt de kan feilvurdere en situasjon og skyte
for å drepe. Samtidig kjenner jeg en enorm tristhet over at situasjonen for den
okkuperte befolkningen har gått fra vondt til verre i løpet av disse to årene.

OVERGREPENE FORTSETTER
Blokaden av Gaza hindrer fortsatt import av byggematerialer,
slik at ett år etter krigen har ingen av de 19.000 husene som ble
totalskadet kunnet gjenoppbygges. Flere og flere palestinere på
Vestbredden fordrives, parallelt med at de jødiske bosettingene
utvides og nye etableres. Byggingen av muren, som slynger
seg inn på palestinsk område, fortsetter. Flere palestinere enn
før, inkludert barn, blir satt i administrativ forvaring, det vil si.
fengsel uten rettssak. Vold fra jødiske bosettere mot deres
palestinske naboer har økt, men blir verken etterforsket eller
straffeforfulgt. Voldshandlinger fra palestinere mot jøder har
også økt, men ligger fortsatt langt under det motsatte, og ikke
sjelden effektuerer da politi eller militære dødsstraff på stedet
– under dekke av uskadeliggjøring. Alle disse overgrepene er
brudd på Den 4. Genèvekonvensjonen, som skal regulere en
okkupasjonsmakts behandling av den okkuperte befolkningen.
Bruddene på Folkeretten og Palestinernes menneskerettigheter
fordømmes jevnlig av et samlet internasjonalt samfunn –
samtidig som de øker i omfang.
IKKE-VOLDSKAMP MOT OVERGREP
Kirkens Nødhjelp og våre palestinske og israelske partnere
støtter dem som med ikke-voldelige midler søker å stoppe
uretten som blir begått og lindre nøden det forårsaker.
Beboerne i Susiya, Rabbinere for menneskerettigheter,
soldatorganisasjonen Bryt tausheten og kvinneorganisasjonen
i Gaza som omhandles i dette nummeret av Magasinet er
gode eksempler. Det samme er Augusta Victoria-sykehuset i
Øst-Jerusalem som drives av det Lutherske verdensforbundet,
og som er en viktig brikke i arbeidet for å motvirke at den
palestinske befolkningen blir presset ut av Jerusalem.
Kirkerådets yrkesskoler i Gaza har lykkes med en stor satsing
på egne klasser for tidligere dropout-elever. Med en gryende
redsel for at den katastrofale situasjonen i Gaza skal lede unge
menn i armene på ekstremister, kan ikke betydningen av dette
arbeidet overvurderes. Det anglikanske Al Ahli-sykehuset og
Midtøstens kirkeråd sine helseklinikker i Gaza har satt i gang
traumebehandling av barn, hvor det å lære å ikke hate dem som
drepte familie og venner er en del av behandlingsopplegget.
Dette står i sterk kontrast til det bildet israelske og til dels også
norske medier tegner av Gazas befolkning.

INTERNASJONAL MOBILISERING
En del av min jobb har vært å formidle det som virkelig skjer til
dere i Norge og sammen med lokale og internasjonale partnere
mobilisere norske og europeiske beslutningstakere til å ta
ansvar. I følge Folkeretten har også land som ikke er en del av
en konflikt plikt til å gjøre hva de kan for å stoppe overgrep.
Det internasjonale presset på Israel har økt de siste årene.
Særlig har EU har blir mer og mer tydelig i sin fordømmelse
av overgrepene, og i løpet av det siste året har 18 EU-land
publisert advarsler til eget næringsliv mot risikoen for å bidra
til folkerettsbrudd ved investeringer i israel.
FAKTA OG FIENDEBILDER
Det vanskeligste med formidlingsjobben har vært å vise at vi
følger kravet om upartiskhet og balanse. Vi er pinlig nøyaktige
med fakta og holder oss til FNs tall, men når man refererer
en situasjon hvor overgrepene er så skjevt fordelt, kan det lett
høres ut som propaganda for den ene parten. Jeg har flere
ganger lurt på om jeg hadde trodd på det jeg selv har erfart hvis
jeg ikke hadde opplevd det på nært hold. Jeg var litt forberedt,
men ikke nok, på den hverdagsrasismen man møter i Jerusalem
og på den institusjonaliserte forskjellsbehandlingen av jøder og
palestinere, for eksempel når det gjelder offentlige tjenester.
Som internasjonal observatør ønsket jeg også å høre hva de som
hevder jødenes etniske overlegenhet hadde å si, og sørget flere
ganger for å komme i snakk med disse. For litt siden prøvde
tre unggutter å forklare at de var de snille, mens araberne,
som de kaller palestinerne, var de slemme. De fortalte med
genuin overbevisning at hvis en jøde prøvde å gå gjennom det
muslimske kvarteret i Gamlebyen, ville han bli knivstukket av
araberne. Det nyttet ikke at jeg fortalte at jeg gikk der nesten
daglig og så at jøder og palestinere passerte hverandre hele
tiden, på vei til og fra Klagemuren og Al Aqsa-moskeen uten at
det skjedde noe.
Når fiendebildet er så fastlåst og fredsforhandlinger er i det
blå, er det lett å bli pessimist. For min egen del prøver jeg å
motvirke dette ved å tenke på alle de flotte folkene jeg fikk gleden
av å jobbe sammen med og det potensialet de representerer. –
Palestinere og jøder som ikke gir opp kampen for en rettferdig
fred fordi det for dem ikke finnes noe alternativ.

kirkens nødhjelp magasinet

| 04 – 2015 17

t e ma israel/ palestina

Med foten i begge leire

Bjørghild Helland
har jobbet med
traumatiserte barn i
Hebron, bodd sammen
med israelske bosettere
mellom Hebron og
Jerusalem og er nå
ledsager i Jerusalem.
Med beina i «begge leire»
har hun fått et unikt
innblikk i konflikten.
T e k s t : Aina Johnsen Rønning Foto : Erika Aldenberg
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D

a Helland skulle ut for å gjøre et antropologisk
feltarbeid, ba hun bosetterne om å få bo hos dem for
å se på deres forhold til deres palestinske naboer.
Det ble en annerledes opplevelse enn hun hadde
trodd:
- Jeg hadde tidligere jobbet med traumatiserte palestinske
barn i Hebron for en dansk organisasjon og var blitt veldig
kritisk til israelerne og deres politikk. Jeg nektet blant annet
å kjøpe noe som var produsert i Israel og dro aldri til Tel Aviv.
Stor var overraskelsen da jeg så Sidsel Wold på NRK intervjue
noen bosettere som så på seg selv som fredsaktivister. Dit må
jeg, tenkte jeg.
Ulike typer bosettere
Vi møter Helland like før hun skal ut og jobbe for Kirkens
Nødhjelp og ledsagerprogrammet. Målet er at internasjonal
tilstedeværelse skal dempe voldelige bosettere og hindre at
bosetterne skal ødelegge palestinske
oliventrær, hus og eiendeler. Ikke alle
bosetterne er agressive, og Helland tok
kontakt med bosetteren som Sidsel Wold
intervjuet. Han tilhørte Eretz Shalom,
«Land of Peace», en bevegelse som jobber
for en fredelig, interreligiøs dialog mellom
partene. Bevegelsen er satt sammen av
palestinere og jøder (bosettere) som har
mistet tro på sine politiske ledere og vil
skape fred der de er. Grunntanken er at
dette er Guds land, og menneskene er der
på lånt tid. Det er en aksept av at området
er hellig for begge parter, og at dette ikke
kan kompromisses om med penger eller
landområder. Bevegelsen er spredt over
hele Vestbredden, men har sitt opphav i
Gush Etzion-regionen mellom Jerusalem
og Hebron. Her fikk Helland tilbud om
å bo i en av de første bosettingene som
kom etter 1967. Hun beskriver stedet
som en landlig oase med 800 jødiske
bosetterfamilier, og fra denne hadde hun
tilgang til bosettinger i hele Gush Etzion.
- Eretz shalom-bosettere er også
vanlige bosettere, og det er ingen klare
– bjørghild
skiller. Bosetterne i bevegelsen føler på
lik linje med andre bosettere at dette er
deres hjem, og at de må bo der fordi de
har en pakt med Gud. Men de tror Gud krever at de skal elske
deres naboer/fiender som seg selv. Eretz Shalom-bosettere ser
det å bo midt blant palestinere som en grunnstein for å bygge
forsoning og gjensidig respekt nettopp fordi de bor så nært og
er nødt til å forholde seg til hverandre, forklarer Helland.
- Bosettingen Allon Shvut hvor jeg bodde, var sammensatt av
religiøse liberale bosettere. I stor grad «vanlige bosettere» som
ikke yter vold mot palestinere. Men de lever i en boble av frykt. I
Hebron levde jøder og palestinere fredelige som naboer frem til
1930 da palestinerne plutselig mobiliserte seg og massakrerte
67 jøder og fordrev resten. Denne historien ble meg fortalt gang
på gang, etterfulgt av nyere, liknende historier. Samtidig er de
fleste bosettingenes byggearbeidere palestinere, og mange
har palestinske gartnere. Ofte drikker de kaffe med snekkeren

før de kjører dem til porten i sikkerhetsgjerdet. De snakker
om barneoppdragelse, været og samfunnsproblemer, men
aldri ting som berører konflikten, som for palestinere handler
rettigheter, og for jøder handler om trygghet, sier Helland.

- Hva sa de da, når du konfronterte dem med de voldelige
bosetternes overgrep?
- Ofte sier de at det ikke er bevist. Det er et stort problem
at menneskerettighetsbrudd mot palestinere benektes, og at
det ikke etterforskes. De fleste bosetterne er ikke voldelige, det
er «fjelltoppungdommen» som står for det meste av volden –
de som ønsker å overgå sine foreldes prestasjoner. Men selv
om det er noen som vedkjenner at det er en liten gruppe som
bedriver vold, er det lite som gjøres, sier Helland
- Hvem tør å gjøre noe?
- Da en palestinsk familie i området mitt ble hardt skadd da
bilen deres ble truffet av en molotovbombe
kastet av bosettere, var Eretz Sholom de
eneste jødene som kom på sykehuset og som
dro inn til landsbyen deres for å sørge og
snakke med befolkningen om det som hadde
skjedd. Å reise inn til en landsby som ligger i
områder styrt av palestinere er utenkelig for
de fleste israelske jøder. Alle husker bildene
av lynsjingen av to israelske soldater som
forvillet seg inne i Rammala i 2001. Å reise
inn til en landsby som akkurat er rammet
av angrep, er rasjonelt tenkt galskap. Men
Eretz Shalom viser at det er mulig.

«Å reise inn

til en landsby
som ligger i
områder styrt
av palestinere
er utenkelig
for de fleste
israelske jøder»
helland

- Den sekulære fredsbevegelsen må ha
en vanskelig jobb?
- Ja, og Eretz Shalom er en vanskelig
nøtt fordi fredsbevegelsen ellers ser på
bosetterne som det største problemet
for å få til en fredelig løsning. I tillegg
kommer de med alternative løsninger om
sameksistens som også høres for farlig ut,
men alle bosettere er enig i at de ikke utgjør
problemet. På Gaza ble alle bosetterne
fjernet – uten at det ble fred av den grunn,
sier Helland.

- Noen vil vel si at slike bevegelser ikke
først og fremst jobber med fredsarbeid,
men en normalisering?
- Ja, det er en fare. I Eretz Shalom er det den personlige
endringsprosessen som står i fokus, fordi det er kun i møte
med den andre at en løsning overhodet er synlig. Uten vesentlig
endring for den palestinske befolkningen vil det ikke være annet
enn en normalisering. Det er mange dialogorganisasjoner
i Israel, men bosettere får ofte ikke være med fordi de er
bosettere. Slik kan en spørre seg om vår merkelapp på bosettere
som fundamentalister har fratatt bosetternes evne til å kunne
reflektere og endres. En normalisering er å anerkjenne den
andre som menneske, en endring er å anerkjenne den andres
behov, konkluderer Helland.
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Hindrer overgrep mot palestinerne

- Situasjonen er veldig vanskelig, men de palestinske barna sover bedre når det
er et internasjonalt nærvær sammen med dem, sier Helge Kjøllesdal, som var
ledsager i Palestina i fjor høst.

K

Tek st: Aina Johnsen Rønning Foto: Privat (Ledsagerteamet i Yanoun)

irkens Nødhjelp koordinerer Ledsagerprogrammet
i Norge. Tre andre norske organisasjoner står bak
programmet, og over 20 land sender ledsagere til
Palestina. Siden 2002 har 1400 ledsagere vært på
Vestbredden. Norge sender 16 i året, og har hatt
drøyt 180 ledsagere ute. For de fleste er dette en opplevelse
som merker dem for livet.
Ett av målene til Ledsagerprogrammet er å ha en
konfliktdempende tilstedeværelse på krysningspunkter.
Ledsagernestilstedeværelse skal fungere beskyttende, og man
støtter organisasjoner både på palestinsk og israelsk side som
jobber for en fredelig løsning på okkupasjonen. Dessverre har
situasjonen på Vestbredden blitt stadig verre.
- Siden 2014 har alt blitt verre. Bare i 2014 rev israelske
myndigheter 590 palestinsk-eide hus og strukturer og 1215
ble fordrevet fra sine hjem som en følge av dette. Det var en
tredobling av angrep på skoler og i snitt var det seks angrep på
palestinere fra israelske bosettere daglig, sier koordinator for
ledsagerprogrammet i Kirkens Nødhjelp, Liv Snesrud.
- Det koker på Tempelhøyden. Jeg møtte motstand da jeg
sa at jeg var fra Oslo på grunn av Oslo-avtalen. Det er få som
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tror på en tostatsløsning i Palestina og Israel nå, sier Helge
Kjøllesdal, som var ledsager i fjor høst.
Ledsagere, som Kjøllesdal, blir tilkalt når det har vært
husransakelser i palestinske hjem. Det skjer som oftest
om natten. Da tar ledsagere kontakt med en israelsk
menneskerettighetsorganisasjon som jobber med å finne ut
av hvor palestinske familiemedlemmer blir sendt etter en
husundersøkelse. Palestinerne kan bli holdt fanget av israelske
myndigheter i åtte dager uten at de blir fortalt hvorfor de er
arrestert. Menneskerettighetsorganisasjonen bruker israelske
innsynsrettigheter for å finne ut av hvor de er plassert, en
rettighet palestinerne ikke kan benytte seg av. Men, det er ikke
den eneste viktige virkningen av tilstedeværelsen til ledsagerne.
- Vi følger barna til skolen for at de ikke skal kaste stein
på israelske soldater, eller at de skal bli utsatt for noe. Vi er
i boligområdene deres. En landsbysjef fortalte en palestinsk
doktorgradsstudent at barna sover bedre når det er et
internasjonalt nærvær der, sier Kjøllesdal, som tross alt tror
det hjelper å engasjere seg i situasjonen.
-Settlerne ville vært oftere nede i landsbyene og truet
palestinerne om ikke vi hadde vært der, konkluderer Kjøllesdal.

Syr kjoler i
flyktningleir
Randa viser fram kjoler
med utsøkte broderier fra
kolleksjonen sin. Jeg kan se at det
ligger mye arbeid bak. To damer
bruker en måned på de mest
forseggjorte kjolene, forteller
hun. I over ett år har Randa drevet
egen
forretningsvirksomhet.
Fra familiens leilighet i Al
Beach flyktningleir i Gaza
by administrerer hun en
skredderbedrift som sommeren
2015 sysselsetter 25 damer på
deltid. Te kst og foto: Kirsti Næss
Det startet med et gründerkurs og en startkapital på 1000 dollar
fra ASALA – Foreningen for palestinske forretningskvinner.
På kurset lærte hun ikke bare økonomi og forretningsdrift,
men trente også på å forhandle med leverandører og kunder
i et sterkt mannsdominert samfunn. Kvinnene forberedte seg
også på diskusjonen de fleste måtte ta med familiemedlemmer
som var redd for at egen forretningsdrift skulle gjøre dem «for
selvstendige» og redusere mannens kontroll. Etter kurset dannet
de nettverk for å støtte hverandre både med forretningene og
sosialt. Erfaringen er at motstanden mot kvinnenes aktivitet
synker i takt med at inntekten de bringer til familien øker. Selv
om Randa var blant de heldige som fikk støtte fra mannen sin
helt fra idéstadiet, bekrefter hun at jobben og inntekten har
gjort henne mer selvsikker og selvstendig, og at hun nå tar flere
avgjørelser i familien enn før. - Vi trenger med likestilling her,
sier Randa, som nå bidrar med 75 % av familiens inntekt.

I følge Verdensbanken har Gaza nå verdens høyeste
arbeidsledighet. 1,8 millioner mennesker, hvorav 1,2 millioner
er flyktninger, er sperret inne på et område mindre enn
Løten kommune. Den israelske blokaden hindrer ikke bare
gjenoppbygging etter krigens ødeleggelser, men også utvikling
av næringsliv og en normalisering av samfunnet. Randa er
bekymret for fem av damene som syr for henne. De var blant
de 100.000 som fikk hjemmene sine lagt i grus av den israelske
bombingen i sommer, og som nå bor i overfylte FN-skoler
eller er stuet sammen hos familie. Hun er også bekymret for
at den katastrofale situasjonen i Gaza skal nøre opp under
ekstremisme. Dette er hun ikke alene om. Gazas beboere følger
med på det som skjer i Syria, og flere jeg møtte i Gaza i sommer
var bekymret for at IS kan få fotfeste også der. - Små barn har
opplevd tre kriger. Det fører til at en hel generasjon vokser opp
med et hat mot israelere, som IS kan utnytte.

Kirkens Nødhjelps støtte til ASALA i Gaza begynte med hjelp
til kvinner som måtte bygge opp igjen næringsvirksomhet
som ble bombet i 2012. Etter hvert ble også utvikling av ny
næringsvirksomhet støttet. I løpet av 2013 og 2014 har 227
kvinner fått hjelp til å gjenoppbygge eller starte ny virksomhet
ved hjelp av støtten fra Kirkens Nødhjelp. 12 av disse
virksomhetene ble bombet i stykker i fjor sommer. Hvis vi ser
bort fra disse, er 90 % av virksomhetene fortsatt i drift, så i Gaza
som andre steder, har det vist seg at det lønner seg å satse på
kvinnene.

Randa har fire gutter i alderen 9 til 15 år, og er redd for den
påvirkningen de kan få «i gata», og som hun ikke har kontroll på.
Randa håper å kunne utvide virksomheten sin, slik at hun kan
tjene nok til å få alle fire guttene sine gjennom høyere utdanning.
Den yngste sønnen hennes deltar i et FN-program for spesielt
intelligente barn som skal gi dem tilpassede utfordringer. Hun vet
at slik situasjonen er nå, vil det bli utdanning til arbeidsledighet,
men mener at utdanning er viktig uansett. - En gang i framtiden
vil de ha nytte av det. Hennes viktigste fremtidshåp er å slippe
å leve i konstant frykt for når neste krig skal bryte ut. Som så
mange andre i Gaza og resten av Palestina setter hun sin lit til at
det er verdenssamfunnet som en gang skal gripe inn for å stoppe
bruddene på Folkeretten og menneskerettighetene i Palestina.
- Og hvis det blir rolig, kan vi kanskje utvikle et normalt forhold
til våre naboer, legger hun til.
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Et nytt levebrød
Under lyset fra biogasslampa tramper Hoang Phuoc Ngoc og kona Nguyen Thi
Dieu Huong sammen stråblokker som skal bli til næring for sopp. I landsbyen
Vinh An har flere familier fått et nytt levebrød som soppdyrkere.
T ek st: Andreas van der Eynden Foto : Martin Berge/Arkiv/Kirkens Nødhjelp

Vietnam
Befolkning:
91,5 millioner
Hovedstad: Hanoi
Språk: Vietnamesisk
Forventet levealder: 75,2 år
Fattigdom: 13,1 % lever
under fattigdomsgrensen
Utdanning: 5,5 år
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- Inntekten fra soppdyrkingen gjør at jeg kan
sende alle mine fire barn på skolen, forteller
Hoang Phuoc Ngoc engasjert mens han tramper
sammen nok en stråblokk. Den skal vannes, sås
med sporer og settes i uthuset sammen med 299
andre blokker.
Enkelt utstyr
Det er ikke så mye utstyr som skal til for
å komme i gang med soppdyrking. De fire
hovedingrediensene er høy, sporer, vann og
temperatur. Etter at stråblokkene er buntet
sammen, fuktet og satt inn med soppsporer,
fraktes de ut til et enkelt uthus. Uthuset består
av et enkelt reisverk trukket med presenninger,
nærmest som et drivhus. Dette sørger for gode
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forhold for soppen. Etter om lag 10 dager ser man
soppen komme ut av kakene, og etter en drøy uke
til kan man høste. Hele prosessen tar omtrent tre
uker. Mens kakene står i drivhuset, må de vannes
ofte, og Hoang Phuoc Ngoc forteller at han også
«vanner» hele drivhuset for å sørge for høyest
mulig luftfuktighet. Når kakene er ferdig høstet,
brukes de som gjødsel.
– På en innhøsting kan jeg tjene omtrent 170
dollar (ca. 1300 kroner). Pengene går til mine
barns utdanning. Mine to eldste døtre er ferdige
på universitetet, sønnen min studerer nå, og
min yngste datter går fortsatt på videregående,
opplyser Hoang Phuoc Ngoc.

Rammes av Klimaendringene
Vietnam er et av landene i verden som allerede
merker klimaendringene. I området landsbyen
Vinh An ligger i er flom et tilbakevendende
problem, med stadig høyere vannstand og
tilsvarende store ødeleggelser. Landbruksjord
blir ødelagt, avlingene blir usikre. For de
fattigste familiene i disse områdene kan en flom
på feil tidspunkt bli katastrofalt. Soppdyrkingen
sørger for en minimumsinntekt i tilfelle andre
avlinger slår feil. I beste fall blir det et pent
overskudd som kan brukes på for eksempel
utdanning.
Et lite kretsløp
Kirkens Nødhjelp bidrar til at lokalsamfunn både
tilpasser seg de klimaendringene som allerede
påvirker dem, og samtidig finner løsninger som
er miljøvennlige og praktiske. På gården til
Hoang Phuoc Ngoc er det også installert lys og
kokeplater som drives av biogass.
Ved å holde fire griser produseres det nok
møkk til å drive både lys og komfyr. Møkka fra

grisene spas inn i en tank, hvor det dannes gass
under trykk, som så kan brennes. Restavfallet
blir til gjødsel, som går inn i kretsløpet på den
lille gården. Ved å utnytte gassen i grisemøkka
kan man både spare penger til lys og kokeplater
og samtidig redusere utslipp fra gården.
Gjødselen som produseres fra griser og
soppkaker, gjødsler banan, taro og søtpotet i den
lille hagen som blir mat for dyr og mennesker.
En ny lidenskap
Over en tekopp forteller Hoang Phuoc Ngoc
engasjert om sitt nye levebrød, om grisehold og
biogass og soppkjøpere som maser på ham om
ikke han snart har mer til salgs.
– Nå er det dette jeg brenner for, forteller
Hoang Phuoc Ngoc, og fortsetter:
– Jeg har fått barna mine til å slå opp
ulike teknikker på internett, og jeg skal snart
bestille nye sporer fra Ho Chi Minh City. Der
har de de beste sporene! Før pleide jeg å dra til
markedet for å selge soppen min. Nå kommer
forhandlerne til meg.
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Klimapilegrim til Olavsdagene
På sensommeren syder det av aktivitet rundt Nidarosdomen. I år fikk
klimasaken et stort fokus, samtidig som at klimapilegrimsturen nådde
Trondheim.
T ek st og foto : Aina Johnsen Rønning

E

n av Norges mest sjarmerende byer er hver
sommer en viktig møteplass for kristen-Norge. Med
debatter, seminarer, konserter og gudstjenester er
Olavsfestdagene en viktig tradisjon. I år var det ikke
bare de vanlige pilegrimene som ble godt tatt i mot.
Klimapilegrimene som går fra Svalbard til klimatoppmøtet i
Paris, kom til Trondheim på festivalens nest siste dag.
Biskop Tor Singsaas slo sammen vannet fra vandringen fra
Svalbard og Nordkapp gjennom Nord-Norge sammen med
vannet fra Selje, og så gikk en kort pilegrimsvandring innom
Olavskilden. Der ble vannflasken, som klimapilegrimene
overleverer til hverandre, igjen fylt på med vann og velsignet.
- Dette er en symbolhandling, men ikke bare det. Å gå
pilegrim er også en botsgang, en fysisk handling som kroppen
husker. Vi viser også at vi faktisk gjør noe og mener det alvorlig
når vi vandrer sammen for et bedre miljø, sa Singsaas da han
velsignet vannet.
Fra Pakistan til Trondheim
Fra Kirkens Nødhjelps kontor i Pakistan kom Hanna Mollan og
Rabia Waqar for å trekke den røde tråden fra miljøutslipp i den
vestlige verden til klimaødeleggelser i fattige land.
- Været har forandret seg merkbart i min levetid.
Temperaturene har steget, og isbreene i fjellene smelter
fortere. Smeltevannet sammen med monsunregnet fører til
store flomproblemer. Samtidig som at monsunregnet faller
raskere enn før, opplever vi tørke og hetebølger langt oftere
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enn før, sa Waqar. Hanna Mollan og Rabia Waqar var fremdeles
preget etter et besøk til en liten landsby som fremdeles var
preget av en stor flom for fem år siden. Etter den tid har det ikke
regnet i landsbyen.
- Vi møtte barnebarnet til landsbylederen. Hun het Shabana
og fulgte oss da vi gikk gjennom landsbyen. Hun hadde aldri gått
på skolen og hørte stadig om hvor bra livet var «før flommen»,
da alle barn gikk på skolen og alle hadde mat nok. Pakistan er
et av de landene med minst miljøfotavtrykk, men av de landene
som blir hardest rammet av klimaendringer, sa Hanna Mollan.
- Vannet i landsbyen er forgiftet, og kvinnene bruker mye tid
på å pleie syke barn. Pakistanere tror miljøødeleggelser er Gud
som straffer dem eller tester dem. De spør ofte hva de har gjort
for å fortjene dette, la Rabia til.
- Man bør ikke undervurdere klimaendringers påvirkning på
krig og uro. Folk er i konstant stress, noe som gjør samfunnet
mer sårbart for terrorisme. Dessuten ser vi ofte at landene
skylder på hverandre når for eksempel en elv tørker ut på vei
gjennom flere land. I Kirkens Nødhjelp ser vi gang på gang at
tilgang til vann, utdanning og kvinnerettigheter fører til mer
stabilitet, sa Mollan.
Inn i Gudstjenestene
Sogneprest i Malvik Ingrid Bolstad Kunzendorf er en av dem
som har tatt klimapilegrim inn i gudstjenestene. Man har lang
tradisjon for friluftsgudstjenester i Malvik, og to ganger har
disse handlet om klima og pilegrimsvandringen.

KLIMAPILEGRIM

Vann, blant annet fra hellige kilder som
her ved St. Olavskilden i Trondheim,
blandes og bæres som en stafettpinne
av klimapilegrimer fra Svalbard til Paris.
Samtidig arrangeres det refleksjonsog debattmøter langs pilegrimsleia.

Klimavitner,
som
Rabia
Waqar,
får anledning til å fortelle hvordan
klimautslipp i den rike delen av verden
gir katastrofale konsekvenser i den
fattige delen.

- Ved en utegudstjeneste ved Nyvannet tok vi med oss den gamle døpefonten.
Det vannet som ble til overs, kunne folk korse seg med. Den andre gangen
arrangerte vi friluftsgudstjeneste i forbindelse med at pilegrimer tok med seg
vann fra Mariakilden i Malvik, vann som skal være helbredende. Vannet ble
så brakt til Nidarosdomen. Jeg synes det er fint å ta opp klimatematikken i en
kontekst der folk er ute i naturen og er opptatt av naturen. Da synes folk dette
er stort å få være med på, sier Bolstad.
Foran domens vestfront
Under hele Olavsfestivalen ble det arrangert store folkemøter foran
Nidarosdomens vestfront. Rabia Waqar var der som klimavitne, mens Dag
Hareide og Olav Fykse Tveit diskuterte kirkens ansvar for klimaødeleggelsene.
- Vi har spist av kunnskapens tre, men de systemene vi har laget tenker ikke
langt nok. Kirken er blant de eldste institusjonene og kan tenke langt nok, sa
Dag Hareide, som benyttet muligheten til å snakke dyrenes sak.
- Vi er blitt menneskerasister, som bare tenker på oss selv. Vi er den arten
som kontrollerer naturens ressurser og andre raser. Vi må ta et oppgjør om
hvordan vi skal leve sammen med andre levende vesener. Det er ingen gode
etiske tradisjoner på hvordan vi skal gi rom for andre enn menneskeheten, sa
Hareide.
NRKs Tomm Kristiansen var møteleder og presset Olav Fykse Tveit på hvor
politisk kirken egentlig kan være. Bør kirken mene noe om oljeboring i Lofoten?
Og, om kirken ikke kan mene noe om konkrete politiske spørsmål, blir det da
bare symbolprat?
- Alt i denne debatten er jo konkret. Kirkens kompetanse er ikke å konkludere
på om man bør borre etter olje i Lofoten, men å spørre politikerne som tar
disse avgjørelsene om det er lurt for kloden og neste generasjoner å utvinne
olje der. Kirkens største fristelse er å ikke tale de riktige ordene til den riktige
tiden, men bare snakke løst og ansvarsløst, sa Fykse Tveit.

I flere uker har miljøengasjerte
gått, syklet og på andre måter
vært pilegrimer på vei til
klimatoppmøtet i Paris. Dette
er en tverrkirkelig mobilisering
for klimarettferdighet.
Klimaendringene truer
skaperverket og rammer
de fattige i verden hardest.
Det er dette man gjennom
pilegrimsvandringer ønsker
å skape refleksjon og debatt
rundt. Hele veien fra Svalbard
og gjennom Norge har man
samlet inn underskrifter med
opprop til beslutningstakere
i Norge og globalt om at
verden trenger en rettferdig
internasjonal klimaavtale i Paris
for å bremse klimaendringene.
Stafettpinnen ble overlevert
svenskene da kronprinsesse
Mette-Marit og kronprinsesse
Victoria gikk pilegrim 22.
august. Klimapilegrim 2015
er en del av en internasjonal
tverrkirkelig mobilisering for
klimarettferdighet gjennom ACT
Alliance, og Kirkens Nødhjelp
er en av initiativtakerne i Norge.
Foreløpig er 300 mil tilbakelagt,
og vandringen ender i Montrail i
Paris 6. desember.
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aktuelt vervet givere

Vårt møte med Etiopia
Gunn Oddny og Morten Olsen Haugen vant
vervekonkurransen om faste givere våren
2014. Premien var en ukes besøk til Etiopia.
Der ble de kjent med noen av Kirkens
Nødhjelps prosjekter i det eksotiske landet.
T e k s t : Gunn Oddny og Morten Olsen Haugen Foto : Hilina Abebe

E

tiopia er en overveldende opplevelse. Afrikas nest
største land, og en av verdens raskest voksende
økonomier. Kirkens Nødhjelp har arbeidet her siden
sultkatastrofen i 1974. Vi fikk se bistandsarbeidet, og
vi fikk se landet på sitt beste.

Bistandsfronten
Vi fikk besøke to distrikter i Tigray-provinsen, nord i Etiopia,
ett hvor prosjektene ble drevet av den store etiopiske
bistandsorganisasjonen REST – Relief Society of Tigray, og ett i
regi av bistandskontoret til den lutherske Mekane Yesus-kirken.
Vi møtte tre ulike typer tiltak: vannpumper, vannregulering og
mikrofinansiering av husdyrhold.
Vannpumper er elementær bistand. Rundt den vannpumpa
vi besøkte hadde familiene fått forbedret sine liv: det var innført
et nytt sanitærregime rundt doene og på gårdsplassen, og noen
hadde fått installert strøm. En familie hadde tv og vhs-spiller
også. Vi smilte litt av det, men fant fort ut at vi ikke hadde noen
rett til å dømme; det var deres opplevelse av framskritt og en
liten dose velstand.
I ei lita elv som tidligere bare var synlig i regntiden, var det
murt opp mange små terskeldammer. De nye dammene ga nye
muligheter for vanning av åkrene, og bøndene fikk nå to avlinger
i året, dobbelt så mye som før.
Byråkratiet
Det kan kanskje høres paradoksalt ut, men for oss var møtet med
bistandsbyråkratiet en sympatisk opplevelse. Bistandsarbeid
krever et bakkemannskap som tar vare på oppfølging, kursing
og kontrollrutiner. Vi er vant til prosjektarbeid fra våre jobber
i kommune og lignende og synes bistandsarbeidet virket
gjenkjennelig. Vi kjente igjen noen av typene vi møtte: den lokale
«bondelagsformannen» var energisk og karismatisk både i
forhold til sambygdingene og sponsorene utenfra: den mektige,
men høflige «fylkeslandbrukssjefen» var opptatt av å vise at
hans stab har oversikt og erfaring; mens den tjenestevillige
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fylkessekretæren i den lille kirkeorganisasjonen var tettere på
bistandsmottagerne.
De menneskene vi møtte i Etiopia tilhørte ulike varianter
av den voksende afrikanske middelklassen med utdanning og
kontorjobb. Denne middelklassen befinner seg mellom barken
og veden; mellom analfabetismen på landsbygda og «brain
drain» hos de høyest utdannede, de som finner jobber i vesten.
Det er denne middelklassen som holder det store landet gående.
Byen og brødet
Addis Abeba var slik vi tror en millionby i et utviklingsland
skal være. Vi så store sprang mellom bølgeblikkboliger, små
enmannsbutikker på gata, optimistiske byggeprosjekter og
vestliginspirert velstand for den delen av befolkningen som har
inntekter og kjøpekraft.
Både i storbyen og på landsbygda ble vi servert nasjonalretten
injera. Det er en surdeigspannekake som serveres utbrettet på
tallerkenen med en stuing oppå. Gjestene river en bit av brødet
og bruker det til å fange opp litt stuing.
Er vakkert syn
Midt mellom Tigray og Addis Abeba ligger Lalibela med de 11
steinkirkene, landets viktigste og underligste kulturminne. På
1200-tallet befalte den daværende kongen at det skulle hugges
ut kirker i fjellet. Noen er huler med bare en synlig yttervegg,
mens de mest staselige er frittstående med en imponerende
dekor som er inspirert av bysantinske kirkebygg.
Like imponerende var den 8 timer lange bilturen fra Tigray
til Lalibela. Vi kjørte over 8-10 fjelloverganger på opptil 3000
meters høyde – mens de laveste partiene lå rundt 2000 meter.
Overalt så vi mennesker, husdyr og åkre. Vi så små slitne
landsbyer, vi så en fabrikk for tapping av flaskevann, og vi så
anleggsmaskiner som arbeidet med å utbedre veiene. Veier er
som kjent en forutsetning for handel og økonomisk utvikling. Og
overalt ble vi imponert over et vakkert land.

Etiopia
Befolkning:
85 millioner
Hovedstad: Addis Abeba
Språk: Amharisk (off.),
oromo, tigray, somali
Forventet levealder: 63,6 år
Fattigdom: 30,7 % lever
under fattigdomsgrensen
Utdanning: 8,5 år
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aktuelt kjemper mot hiv/ aids på flere fronter

Fra teater til støttegrupper mot aids

I Kihara, en fattig landsby bare en halv time unna Nairobi, bruker ACT
Alliance alt fra teater til mentorer for å ivareta hivpositive og hindre spredning
av hivviruset.
T ekst: Aina Johnsen Rønning Foto : Hege Kristin Ulvin/Lucian Muntean

- Nei, vi selger ikke mange kondomer. Mange færre enn hva
man ville ventet på et sted som dette, sier farmasøyt Misha
Deataman. Hun jobber i et lite utsalg i landsbyen, der man
brenner søppel på åpen gate og rennesteinen er i flittig bruk.
De fleste her er arbeidsledige, og få kan lese og skrive godt.
Derfor bruker Church Aid teatergrupper i kampen mot aids.
Da får folk informasjonen innpakket i mye humor, og de kan
stille spørsmål mellom innslagene.
Raskt strømmer det overraskende mange mennesker til
mens teatergruppen rigger opp scenen. Herine Orido er 20 år
og fra Huruma. Hun har jobbet som frivillig for teatergruppen
i to år. Ved siden av studerer hun administrasjon og ledelse.
- Min lidenskap er å spille skuespill. Målet mitt er å bli sjef,
men jeg vil alltid holde på med teater på si. Hivbudskapet er
spesielt viktig for meg. Jeg kjenner mange som har hiv. De
beste opplevelsene er når man merker at publikum hører på
det du sier og at de engasjerer seg i budskapet, sier Orido.
For en nordmann som er vant med at selv de beste
sjonglører har problemer med å holde på oppmerksomheten
til travle turister på Karl Johan, er det fascinerende å se
at aidsskuespillet holder på publikum i et par timer, med
stadige latterkuler og kommentarer. Teatertroppen stiller
opp med både dukketeater, skuespill og aldri så lite standup. Og spørsmålene er mange. For hvordan vet man egentlig
at man har fått hiv etter å ha ligget med en hivpositiv kvinne?
Det er nettopp dette spørsmålet skuespillerne blir glade
for å få. Målet er nemlig at flest mylig drar og tester seg på
helseklinikken som Church Aid støtter ti minutter unna.
Ingen dødsdom
Vi besøker helseklinikken på en helt vanlig onsdag. Ingen
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vet at vi kommer, men han som lærer opp de frivillige på
hivavdelingen tar seg tid til å vise oss rundt. Her er fokuset på
hygiene stort, man skiller blant annet de hivpositive og de som
ikke er hivpositive i ulike avdelinger. Her er det også mange
kvinner og barn. Styremedlem ved sykehuset Mary H. Kaman
følger oss på rundturen.
- Tidligere var et mange som døde av aids på gata her.
Nå er det 700 hivpasienter på denne klinikken, og det er ikke
lengeren dødsdom å få diagnosen. Vi er veldig takknemlige for
å ha fått støtte til dette sykehuset, sier Kaman.
All behandling og vaksinering er gratis ved sykehuset.
Det er også det omfattende ettervernet. Pasienter som får
hivdiagnosen, får umiddelbart tildelt en som har levd lenge
hivpositiv som kan svare på alle spørsmål rundt det å leve
med hiv. Sykehuset har et spesielt fokus på hvordan gravide
og de som ønsker å bli gravide kan ende opp med friske barn.
Både John Mburu Wanjiru og Tabitha Wamuyo fikk diagnosen
for flere år siden. Etter det fikk de begge to friske barn. Nå
jobber de som frivillige med andre som har fått hiv.
- Vi vet hvilke sko de går i, og det er viktig å oppmuntre dem.
De fleste vil gjerne møte andre hivpositive, og vi deler dem inn
i grupper. Disse gruppene blir som en ekstra familie, og man
lærer hverandre å leve med diagnosen uten å smitte andre,
sier tobarnsfaren Wanjiru.
- Folk som nylig er diagnostisert med hiv tror jeg lyver når
jeg forteller om hvordan jeg lever, og at jeg har fått et friskt
barn etter diagnosen. De tror ikke at noen som ser så frisk
ut som meg, kan ha hatt diagnosen i åtte år. Nå kan jeg gi
videre de rådene jeg fikk. Jeg var redd da jeg som hivpositiv
ble gravid, men jeg fulgte rådene, og det gikk bra. Når andre
treffer meg, ser de at det er håp, sier Wamuyo.

I
mange
land
bruker
Kirkens
Nødhjelps
samarbeidsorganisasjoner og partnere teater som
et virkemiddel for å snakke om vanskelige temaer
som aids og familievold. I Kenya støtter britiske
Church Aid en teatergruppe som drar rundt og skaper
engasjement og dialog. Målet er å få lokalbefolkningen
til å oppsøke helseklinikken der frivillige mentorer
står klare når noen tester positivt på hiv.
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t e tt på Faustine Oppegå rd

Hvem?

5 tett på

vanningeniør i Farnes og
Tangen i Oslo. For første
gang var hun med Kirkens
Nødhjelps beredskapsteam
da jordskjelvet i Nepal
ødela store deler av landets
vannforsyninger. Det ble et
sterkt møte for en som selv
har opplevd mangel på rent
vann på kroppen.

 Hvilke nettsider sjekker

 Faustine Oppegård er

du jevnlig?
Aftenposten, ActAlliance,
WHO, The water Project,
Norsk vannforening, Daily
Nation, Yahoo News.
 Hva leste du sist?

Holy Blood, Holy grail by
Michael Baigent, Richard
Leigh og Henry Lincoln.
 En film som har gjort

inntrykk?
A Civil Action
 Hva gjør du for å slappe av?

Høre på musikk og danser,
forteller vitser og le
 Hvilken sak engasjerer

deg mest?
Miljøforurensning og
gjenvinning av ressurser.

Aktuell?

 Jordskjelvet i Nepal var

det kraftigste jordskjelvet
landet hadde sett på 80 år.
Mer enn 8500 mennesker
mistet livet. Tre dager
etter skjelvet kom Kirkens
Nødhjelps beredskapsteam
til landet for å sikre 60.000
rent vann før monsunen
ville føre til en ødeleggende
koleraepidemi.
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Som 12-åring bar hun daglig 20-literskanner med vann ned
fjellsiden til landsbyen sin i Kenya. Som 31-åring dro hun til
Nepal som vanningeniør for å gi hele landsbyer rent vann og
toaletter etter jordskjelvet.

S

Kampen
mot kolera

ig
rd
e
f

Tek s t: Aina Johnsen Rønning foto: Privat

F

austine Oppegård er full av
energi og engasjement en
uke etter at hun kom tilbake
fra en tre måneder lang tur
i Nepal som en av Kirkens
Nødhjelps WASH-eksperter. I 2008 kom
hun til Norge for å ta en bachelor og
etter det en master i vann og sanitær,
med vekt på å ta i bruk naturlige
vannrensemetoder. Motivasjonen til å ta
en slik ingeniørutdanning var sylskarp
og bunnet i egen barndom.
- Jeg kommer fra en liten landsby
i Kenya der man hentet vann i elver
som også ble brukt til kroppsvask og
vannkilder for dyrene. Det ble tidlig
mitt ansvar å hente vann, og selv om
vi visste vannet var infisert, hadde vi
ingen annen mulighet enn å drikke
det. Vi kunne bare håpe på å ikke dø
av sykdommene det ga oss. Jeg har hatt
tyfus tre ganger, kolera og dysenteri.
Selv nå, 20 år etter, er det fremdeles
slik at de fattige i landsbyen må drikke
infisert vann. Som vanningeniør har jeg
prøvd å hjelpe familien min slik at de
kan drikke renset vann. Jeg har klart å
skaffe de fleste godt vann, men ikke nok,
sier Faustine.

Måtte presse på
Selv med en barndom full av krig,
fattigdom og sykdommer, var det et sjokk
for Faustine å komme til Nepal noen få
dager etter jordskjelvet. Hun opplevde
selv det svært kraftige etterskjelvet og
ble redd for å sove under tak. Størst
inntrykk gjorde det imidlertid å møte
alle de traumatiserte nepaleserne som
hadde mistet alt i skjelvet.
- Jeg brukte mye tid de første dagene
på å trøste traumatiserte jordskjelvofre
inntil en av de eldre kollegene mine sa
at jeg måtte fokusere mindre på følelser
og mer på den praktiske jobben vi skulle
gjøre. Det hjalp, sier Faustine.

- Hvordan var det å jobbe under
kaotiske forhold?
- Jeg kom og var veldig ivrig etter
å sette i gang og syntes de lokale
samarbeidspartnerne
brukte
for
mye tid på møter og annet. Du kan
si at jeg presset skikkelig på, og det
hjalp etter hvert. Som ung kvinne i et
mannsdominert samfunn er det en
utfordring å lede folk. Vi kunne sitte 10
menn og meg og diskutere hvordan man
skulle lage sanitærløsning for kvinner.
Hvor er kvinnene da, etterlyste jeg. Etter
hvert hentet de også inn kvinner, sier
Faustine.

- Var det noe som ikke fungerte som
planlagt?
- Vi skulle installere et stort
vannanlegg i nødhjelpsfasen, og da vi
kom ut til landsbyen med vannsystemet,
så vi at det ikke var mulig å sette det
opp. Planen var å ta det ned og bruke
det et annet sted, men da protesterte
lokalbefolkningen. Vi kunne ikke bare
gi dem noe og så ta det tilbake. Det var
en utrolig utfordring å prøve å overtale
landsbyrådet til å la oss ta vannanlegget
tilbake, og vi endte opp med å dra med
uforrettet sak, sier Faustine.
- Dere dro også opp i fjellene med
utstyr.
- Blant annet dro vi til en isolert
landsby der folk levde slik de levde
for hundre år siden. Vi kunne knapt
nok kommunisere med dem, men de
var utrolig gjestfrie og hjelpsomme. Vi
måtte gå i timevis til neste landsby for å
sette opp latriner der, og kvinnene hjalp
oss og bar store latrinedeler på ryggen
i timevis. Folk var utrolig takknemlige.
De hadde nesten gitt opp og så for seg
kolerautbrudd når monsunen kom, sier
Faustine, som gjerne drar ut på flere
turer med Kirkens Nødhjelp.
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D

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-landrapportering for norske selskap
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.

Bli med på
Ekspedisjon
Grønnpolen!

en norske historien er stappfull
av modige og fryktløse oppdagere
som har tatt livsfarlige sjanser
og dratt til steder der intet annet
menneske har satt sine bein før. I
1926 reiste Amundsen i luftskipet "Norge" og
nådde Nordpolen innen 16 timer og Alaska
innen 72 timer, før veien gikk gjennom
ukjente deler av Arktis. Slik ble den siste store
uoppdagede flekken på verdenskartet fjernet.
Dessverre begynner det å bli lenge siden lufta
gikk ut av luftskipet "Norge", og etterspørsel
etter en ny ekspedisjon som kan oppdage
framtidens
fornybare
og
bærekraftige
løsninger er stor. Dagens klimapolitikk får oss
til å spørre: Har vi mistet polfarergenet?
Hvor er Grønnpolen? Det grønne skiftet er en
omstilling verden og Norge trenger, men det
går for sakte. Det vi trenger nå er å legge ut
på en ekspedisjon, og ikke hvilken som helst
ekspedisjon, men Ekspedisjon Grønnpolen.
Grønnpolen er målet for det grønne skiftet – det
bærekraftige samfunnet! Klimaendringene er i
ferd med å ødelegge jorda vår, og rammer alle,
men de fattigste i verden blir rammet hardest.
Har man lite fra før, blir man ekstra sårbar når
klimaet endrer seg. Det gjør klimaendringene
til et urettferdighetsproblem, da det er de rike
land som i hovedsak har stått for utslippene
som forårsaker klimaendringene. Norge
har tjent seg rike på fossil energi, og vi har
derfor et stort ansvar for å ta en lederrolle i
ekspedisjonen. Samtidig er ikke reisen en
byrde vi må ta, men først og fremst en mulighet
til å skape et bærekraftig samfunn - som vi bør
gripe. Å gå først krever mye, men Norge har
gjort det før, og vi kan gjøre det igjen.

Hva vil vi? I dag opprettholdes et høyt
utvinningstempo ved at staten både tar
de økonomiske kostnadene og risikoen
ved å utvinne enda mer olje og gass.
Leterefusjonsordningen
og
gunstige
avskrivningsregler for fossilindustrien er med
på å sørge for det. Vi når ikke Grønnpolen
ved å bygge opp en næring som vi er nødt
til å kvitte oss med. I tillegg er vi nødt til å
investere mer i framtidas grønne næringer!
Investering i miljøteknologi, opprettelsen av et
statlig fornybarselskap og økte investeringer
i fornybar energi og infrastruktur gjennom
Oljefondet er konkrete tiltak som kan
gjennomføres for å flytte Norge nærmere
Grønnpolen.
Det eneste vi trenger er modige politikere
som tør å sette seg mål og fryktløst legge ut
på ekspedisjon, akkurat slik som Amundsen
gjorde i sin tid. Vi trenger politikere som tør å gå
dit ingen har gått før. Det krever ansvarsfølelse
og besluttsomhet. Akkurat nå er vi ikke i
nærheten av å nå Grønnpolen, selv om alle er
enige om at det er dit vi skal. Vi står overfor
den viktigste ekspedisjonen i historien, men
Norge har pakket for en søndagstur. Derfor
spør vi norske politikere: Er dere klare for å
legge ut på ekspedisjon? Pakk sekken og bli
med. Framtiden er bare en ekspedisjon unna.

Hanne Sofie Lindahl
Leder i Changemaker

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
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Nepal bygges opp igjen
Kirkens Nødhjelp har i flere måneder sørget for midlertidig tilgang til vann,
latriner og hygieneprodukter i fire av de hardest rammede områdene etter
jordskjelvet. Nå starter arbeidet med å bygge opp varige løsninger.
Te kst: Jorunn Strand Askeland/Aina Johnsen Rønning Foto: Shut terstock

N

i eksperter på vann, hygiene og sanitær
ble raskt sendt til Nepal for å finne lokale
vannkilder som fremdeles kunne brukes. De
hadde store utfordringer med å transportere
utstyr
til
områder
uten
fungerende
veiforbindelser, særlig da monsunregnet satte inn. For å
hindre sykdomsutbrudd på grunn av at monsunregn blander
drikkevannskilder og kloakk, ble dette også en kamp
mot klokka. Nesten 10.000 fikk rent vann etter at Kirkens
Nødhjelp hadde reparert lokale vannkilder, og 5000 fikk
vann direkte fra lastebiler. Mer enn 5000 skoleelever og
andre i lokalsamfunnet fikk tilgang til latriner, og mer enn
4000 familier fikk utdelt pakker med hygieneprodukter.
Vanneksperter fra Kirkens Nødhjelp vil bli i landet i enda
noen uker, og samarbeidsoperasjonen vil fortsette til april
2016.

Mobiliserer lokalsamfunnet
To av de norske vannekspertene dro langt inn i fjellområdene
for å gi hjelp til jordskjelvrammede ingen andre hadde nådd.
Da Kirkens Nødhjelp fikk nyss om noen landsbyer i området
som hittil ikke hadde fått noe hjelp, sendte vi et helikopter
med mat, hygieneartikler og latriner som de norske
vannekspertene satte opp.
– De var så glade at de sloss om å sette opp teltet vårt
og lage middag til oss! Hele samfunnet ble mobilisert for å
fordele utstyr og nødhjelp. De sover under presenninger og
hadde bare én do som fungerte, forteller Mari Sjaastad, som
var en av de norske vannekspertene i Nepal.
– Fem måneder har gått siden de første meldingene om
at Nepal var rammet av et jordskjelv tikket inn til Kirkens
Nødhjelps hovedkontor. Med stadige oppdateringer fra
vår danske søsterorganisasjon med kontor i hovedstaden
i Katmandu forsto vi raskt at omfanget var betydelig.
Det var katastrofalt, sier Arne Grieg Riisnæs, som dro til
Nepal tre dager etter at katastrofen inntraff. Sammen med

DanChurchAid og øvrige partnere i ACT Alliance så man raskt
at dette var en av de mest krevende nødhjelpsoperasjonene
man hadde hatt. Det fattige fjellandet var rammet av den
verste naturkatastrofen på 80 år, og naturkreftene hadde
herjet hardest der det nærmest var uframkommelig.
Flere tonn vannrenseutstyr
- Ødeleggelsene var enorme, og Inntrykkene var voldsomme.
De hardest rammede områdene var så godt som jevnet med
jorden. Og i slike situasjoner haster det. Behovene for blant
annet rent drikkevann, mat og sanitære løsninger blir fort
prekære. Teamet jobbet nærmest på døgndrift og fikk hjelpen
ut til mange av dem som trengte den som aller mest. Men vi
trengte forsyninger, og den eneste internasjonale flyplassen
i Katmandu har svært begrenset kapasitet. Gleden var stor
da de første tonnene med blant annet vannrenseutstyr og
latriner landet noen dager senere, sier Riisnæs. Han lot seg
imponere av å se at mennesker som har mistet sine kjære
og sine hjem makter å vise en så stor grad av livskraft og
mot.
- Blant ruinene i byene, på landsbygda og i fjellandskapene
ble vi overalt møtt med smil og takknemlighet. Selv om knapt
noen av dem ikke var påført store lidelser. De minste lekte
og lo. Barn vil være barn, selv i så forferdelige situasjoner,
legger han til.
På tross av dette var frykten for nye skjelv påtakelig.
Overalt lå folk ute under åpen himmel. Frykten for etterskjelv
var høyst reell. Også for redningsteamet. Knappe to uker
etter det første dødbringende skjelvet ble befolkningen igjen
rammet av et nytt og kraftig jordskjelv.
- På ny så vi redningsteam som lette etter overlevende
i ruinene. På ny hørte vi skrikene fra de overlevende, sier
Riisnæs. Fem måneder etter går livet videre i Nepal. Det
samme gjør Kirkens Nødhjelps arbeid i landet, takket være
rause givere i Norge.
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A K TUELT Tv-aksjonen

Støttet TV-aksjonen og fikk en unik
skiopplevelse i Afghanistan
Georg Jakhelln og Camilla Schreiner har hatt en skiopplevelse utenom
det vanlige. De vant budrunden på turen KLM, Nomaden og Oslo
Sportslager ga bort.

H

Te kst & Foto: L inda S torhaug Andersen

ele 93 % av Afghanistans befolkning
mangler tilgang til rent vann og hygieniske
sanitærløsninger. Ved å kjøpe skiopplevelsen
under auksjonen til TV-aksjonen støttet
Georg og Camilla Kirkens Nødhjelps
vannarbeid og sikret 300 mennesker varig tilgang på rent
vann.
Ski for vann
Kirkens Nødhjelp tilrettela turen med ønske om å
vise frem et annet Afghanistan enn hva vi normalt ser
i media. Turen gikk til fjellområdene i Bamyan, som
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Gabrie
libanon

regnes som den tryggeste provinsen i Afghanistan.
Her finnes storslått natur og rik kultur og historie fordi
Silkeveien gikk her i antikken. Provinsen var et populært
turistmål på 60- og 70-tallet før Sovjetunionens invasjon
i 1979. Noen turister finner veien hit, og nå jobbes det
i provinsen med å danne grunnlag for å kunne ta imot
flere turister.
Sikkerhetssituasjonen ble vurdert nøye. Lokale guider
og Liv Steimoeggen, Kirkens Nødhjelps landrepresentant
i Afghanistan, var med på planlegging og gjennomføring
av turen. Turen ble gjort i samarbeid med Operasjon
Skiglede, som har mye erfaring og kontakter i Bamyan.

De har holdt skikurs for guider og jenter her,
jobber for å spre skiglede og støtter opp under
bærekraftig turisme knyttet til fjell og friluftsliv.
Kirkens Nødhjelp i Afghanistan
Kirkens Nødhjelp har jobbet i Afghanistan siden
1979. Sammen med afghanske organisasjoner
jobber Kirkens Nødhjelp for at flere på den fattige
landsbygda skal få tilgang til rent vann og trygge
sanitære løsninger. Med innsamlede midler fra
TV-aksjonen gis 100.000 mennesker varig tilgang
til rent vann i Afghanistan. Tilgang på rent vann gir
helse, trygghet og utvikling.
Kirkens Nødhjelp i Afghanistan jobber også
for å bedre kvinners posisjon i samfunnet i tillegg
til å gi fattige bønder starthjelp og tilgang til
elektrisitet gjennom fornybar energi.

elle i
n

Skiopplevelsen
Georg tok med seg kollega Camilla fordi de begge
er glade i ski og har gått lengre og spesielle renn.
– Jeg har alltid hatt stor glede av turer og renn
litt utenom det vanlige, sier Georg, som var første
nordmann som gikk Finland på langs på ski. Både
Georg og Camilla har gått Grenaderløpet, et av
verdens lengste turrenn, flere ganger. Da han
hørte at turen til Afghanistan skulle auksjoneres
ut, ble han straks interessert. – Dette var en unik
mulighet, og at Kirkens Nødhjelp skulle stå for
opplegget, var særdeles viktig for meg siden det
dreide seg om et land der sikkerhetssituasjonen
er vanskelig.
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norge rundt

Konsert for Romfolk
i Stavanger

 Lokale artister og romfolkets egne artister

stilte opp på en blandet støttekonsert i Stavanger i
sommer.
Kirkens Bymisjon i Stavanger driver allerede
med tiltak for romfolk i byen, blant annet med
et strikkeverksted for romkvinner som heller vil
selge egne produkter enn å tigge. Nå ønsket de å
gjøre noe for romfolket i deres eget hjemland, og
valget falt på Kirkens Nødhjelps prosjekt utenfor
Roman nordøst i Romania.
Siden 2013 har Kirkens Nødhjelp støttet
fransiskanernes sosiale arbeid blant romfolk i
Romania. Vi tilbyr helsetilbud, jobbskaping og
utdannelse. Stadig flere foreldre ser at skolegang
er veien til en bedre fremtid for den neste
generasjonen, men mange frykter å miste barna
til det ”fiendtlige” storsamfunnet. Foreldremøter
og skolebuss er derfor en viktig del av arbeidet
som gjøres i Roman.
- Særlig viktig er det at barna til romfolket kan få skolegang. Skolegang og utdanning er en vei
ut av fattigdommen, sa gateprest Per Arne Tengesdal i sin appell.
Arrangørene synes det var spesielt moro at så mange romfolk kom for selv å oppleve konserten.
- Det var mange romfolk både publikummere og som deltok med musikk og sang. Det ble en
sterk og fin opplevelse, sier Hanne E. Serck-Hanssen i Kirkens Nødhjelp. Foto: Achim Pohl

Klimapilegrim-prinsesser

 Den norske delen av klimapilegrim 2015 ble avsluttet
med at to strålende prinsesser møttes ved Strømstad.
Kronprinsesse Mette-Marit og Kronprinsesse Victoria
av Sverige gikk pilegrimsvandring, og Mette-Marit
overleverte stafettpinnen til Victoria, som tar den med
videre på pilegrimsferden mot en rettferdig klimaavtale
i Paris.
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Samlet inn penger
til Nepal

 Live
Løyning og Angelina
Tharaldsen ville gjerne gjøre noe
for jordskjelvofrene i Nepal. De har,
med litt hjelp, solgt nystekte lapper
og tegninger for totalt 774 kroner,
som går til vårt arbeid i Nepal. Tusen
takk for fantastisk innsats!

Politikerstunt i Trondheim

 Changemakers Maria Soot-Ryen fra Trondheim ledet et stunt
på Klimafestivalen i Trondheim 1. august. Trondheims politikere ble
utfordret på ulike tiltak som man kan gjøre for at Trondheim kommune
skal ta del i sitt klimaansvar lokalt. For hver gang de kunne bekrefte
Marias tiltak, gikk de ned et trappetrinn. Ikke overraskende kom SV og
Miljøpartiet De Grønne først ned trappa.

Studentaksjon for Afghanistan

Kjønn er viktig!

en stor studentaksjon. Studentaksjonen ble startet av Pamir Ehsas,
som selv er født under borgerkrigen i Afghanistan. Målet er å sørge
for en langvarig og kvalitetssikret satsing på barns rett til utdanning
i Afghanistan. Studentaksjonen arrangeres for første gang i år med
ambisjoner om å bli Norges største humanitære aksjon drevet av
studenter. Kirkens Nødhjelps er hovedsamarbeidspartneren, og alle
midler går uavkortet til deres arbeid med å utdanne barn i Faryab,
Afghanistan. Aksjonen skal finne sted i Oslo 26. september og i Bergen
og Trondheim lørdag 19. september.

om kjønnsperspektivet i bistand sammen med de andre
bistandsorganisasjonene. Kartlegging av både kvinners og
menns, jenter og gutters ulike hverdag og behov er helt
nødvendig for å skape prosjekter som gir resultater. Og, stater
og andre som bevilger penger krever en skikkelig rapportering
på området. Rapporten de 15 bistandsorganisasjonene har laget
dokumenterer erfaringene med å styrke kvinners rettigheter
og likestilling i utviklingsprosjekter. Kirkens Nødhjelp har også
utviklet retningslinjer for hvordan dette kan gjøres.
I Guatemala arbeider Kirkens Nødhjelps med å styrke
urfolkskvinners levekår og lederskap i samfunn som er sterkt
preget av mannsdominans og systematisk diskriminering. I
det forebyggende arbeidet mot katastrofer som jordskjelv,
jordras, flom og oversvømmelser har kvinner lokalt organisert
egne kvinneberedskapsgrupper og spesialisert seg i
redningsarbeid, førstehjelp og traumebehandling. De har blitt
godkjent av myndighetenes katastroferesponsplan. Dette kom
som et resultat av at kvinnene selv kartla sine behov og egne
ressurser i kriser, som til dels var ulike mennenes. Kvinnene
var opprinnelig ikke regnet med eller sett som nyttige i
katastroferespons. Dette ønsket de å endre på. De dro nytte av
kvinneorganiseringen de allerede hadde og ønsket flere tiltak
for økt beskyttelse mot vold og overgrep i katastrofer. I dag har
de egne katastrofeøvelser og deltar aktivt i katastrofearbeidet
som en viktig ressurs.
I Pakistan har Kirkens Nødhjelp tatt i bruk kjønnsanalyse,
metoder og verktøy i prosjektplanlegging og gjennomføring av
vann, sanitær og hygieneprosjekter (WASH) i nødhjelpsarbeidet.
Gjennom opplæring av egne og partneres ansatte har de skapt
økt forståelse for både hvorfor og hvordan vi må ta særskilte
hensyn til kvinners og menns ulike behov. Kvinner må rett
og slett delta i utforming av toaletter og vannkilder og sikres
deltakelse i vannkomiteer om prosjektene skal bli vellykket,
også i land med høy grad av kjønnssegregering.

 I slutten av september setter alle norske studenter i gang med

Ikke alle barn i Afghanistan får gå på skole. Mange har også tunge
arbeidsoppgaver hjemme. Noqra er 13 år og henter vann til familien.
Foto: James Holmes.

 Kirkens Nødhjelp overleverte nylig Erna Solberg en rapport

Klimapilegrim i Oslo

 Store og små klimapilgrimmer vandret i helgen gjennom
Groruddalen til Oslo sentrum for å markere at vi står sammen for
klimarettferdighet og beskyttelse av skaperverket. Turen gikk innom
mange av kirkene langs leden, men også Sihktempelet på Alna, hvor
klimapilgrimene ble servert te og kaker. Dagen ble avsluttet med
interreligiøs markering på Grønland og familiekonsert foran Stortinget.

Bistandsorganisasjonenes
likestillingsnettverk
overlevert
statsminister Erna Solberg rapporten: “Promoting Gender Equality
and Women`s Empowerment Internationally - the Norwegian Civil
Society Experiences”, 2015.
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A nnonser

Growing
together.™
www.stokke.com
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Infodoc
Plenario
Trygt, stabilt og effektivt
- Laget for fremtiden

www.infodoc.no
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Foto: Suvra Kanti Das /IEH
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Shipping since 1848
Fred. Olsen & Co. dates back to 1848 when the Fred. Olsen family first engaged in shipping. The related companies,
Bonheur ASA and Ganger Rolf ASA, both listed on Oslo Stock Exchange, have owning interests in a fleet of drilling
vessels, cruise vessels and transport- and installation vessels for offshore wind turbines. The companies also hold
interests in other renewable energy activities, including wind farm projects in the UK, Ireland, Norway and Sweden.
Visit the companies at: fredolsen.no, bonheur.net, ganger-rolf.com or call : (+47) 22 34 10 00.

Fred. Olsen & Co.

EXPECT mORE
NorwegiaN Hull CluB
er eN globalt ledeNde aktør iNNeN
maritim forsikriNg
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Finance & Accounting | IT | Engineering | HR & Admin

Sparebankforeningen
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Buskerud Anleggs Transport

Steinkargata 29, 4006 Stavanger

Elektrikerne kommer fra:

Telefon: 51 70 97 20 • www.svithun-elektro.no
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DEN
BESTE
SMAKEN
MED

økologiske
RÅVARER

www.norganic.no

Økologisk grossist for hele Norge
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Water-to-Go™

DRIKKEFLASKEN SOM RENSER VANN PÅ TUR
•
•
•

med nanofilter utviklet av NASA
fjerner 99,9 % av alle patogener
BPA-fri plast, biologisk
nedbrytbart filter

Går til formålet

Langsiktig utvikling

Administrasjon

Nødhjelp

Anskaffelse av midler

Beslutningspåvirkning

KUN 250,-

KUN 499,til formålet
Langsiktig utvikling
Vær trygg nårGårdu
drikker vann i skogen og på fjellet!
For hver flaske du kjøper, sikrer du ett
Administrasjon
Nødhjelp
menneske varig tilgang til rent vann gjennom Kirkens Nødhjelps vannprosjekter. Det forandrer
av midler
alt for den somAnskaffelse
må bruke
flere timer om dagen påBeslutningspåvirkning
å hente vann, i stedet for å gå på skole.

www.gaversomforandrerverden.no
Slik bruker vi pengene:

Slik jobber vi:

89,6
Går til formålet 90,
2%

Langsiktig utviklingsarbeid 64,9 %

6,4 %
Administrasjon 6,5

Nødhjelp 24,3 %

4,0 %
Anskaffelse av midler 3,3

Beslutningspåvirkning 10,8 %

Telefonnummer: 22 09 27 00, e-post: nca-oslo@nca.no, internett: www.kirkensnødhjelp.no

