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leder

d
a store deler av Malawi lå under 
vann tidligere i vinter, ble omtrent 
200.000 mennesker husløse og nær 
200 døde i flomvannet. Likevel var 
noe av det første Kirkens Nødhjelp 
rykket ut med; enda mer vann.

Rent, drikkeklart vann til de rammede.
«I kriser er vann kritisk» er overskriften på årets 

Fasteaksjon. Vann er alltid en kritisk ressurs, enten 
det er for lite av det, som under tørketiden i Somalia 
og Sør-Sudan. I begge landene har krigen rast, og 
jaget  ufattelig mange mennesker på flukt i eget 
land. Det er verst for barna. De er ikke bare mest 
utsatt for traumene som krig og flukt fører med 
seg, men de er de første som blir syke av skittent 
og forurenset vann. Diaré tar hver eneste dag livet av 
4200 barn, mange av disse er flyktninger.

I flyktningeleirer bor mennesker tett, og under 
kummerlige forhold. Dersom de ikke raskt får 
tilgang til trygge doer og rent vann, kan sykdommer 
spre seg, og paradoksalt nok ta livet av dem som 
akkurat har berget det. Derfor borer vi brønner, 
setter opp vannpumper og doer bla. i Somalia, Sør-
Sudan, Kongo, Etiopia og Sudan.

Også når problemet ikke er mangel på vann, 
men alt for mye på kort tid, er en viktig løsning rent 
vann, først. Når bebygde områder blir oversvømt, 
blir alt som måtte være av vann- og rørsystemer 
forurenset og ødelagt. Kloakk blander seg med 
flomvannet og flyter rundt som bakteriebomber. I et 
katastrofeområde, med mange åpner skader og sår, 
er det svært farlig. 

I desperasjonen skjer det ofte at voksne gir barna 
sine det de har å gi dem; forurenset vann – eller 
som vi så etter tyfonen på Filippinene; noen mødre 
gav barna sine saltvann å drikke, fordi det var det 
eneste tilgjengelige. Vi vet at det er farlig. Mødrene 
på Filippinene visste det var farlig, men de var 
desperate etter å få i barna vann.   

I slike situasjoner er Kirkens Nødhjelp klare 
på kort varsel, til å sende ut vannrenseanlegg og 
sanitærutstyr fra våre tre beredskapslager rundt 
om i verden. Og til enhver tid er nærmere hundre 
dedikerte og profesjonelle kvinner og menn i vår 
beredskapsstyrke klare til å dra hvor som helst 
i verden, for å sette opp utstyr og anlegg som 
umiddelbart sikrer tilgang til rent vann i kriser, krig 
og katastrofer.

En helt vesentlig forutsetning for at Kirkens 
Nødhjelp skal være i stand til å respondere 
raskt når katrastrofen inntreffer, er at vi har de 
økonomiske musklene som gjør tunge løft mulig, 
fort. Nødhjelpsarbeid er kostbart, og vi har ikke tid 
til å søke om bevilgninger fra norske myndigheter 
før vi responderer på en krise. Derfor er den enorme 
mobiliseringen som norske menigheter hvert år gjør 
for oss gjennom Fasteaksjonen, så viktig for vårt 
arbeid. 

I år er det 30 år siden norske konfirmanter tok 
bøssene fatt for Kirkens Nødhjelp. Siden midt på 
80-tallet har rundt regnet 900.000 gutter og jenter 
samlet inn 630 millioner kroner til vårt arbeid. Det 
er formidable tall. Men så har også arbeidet som 
Kirkens Nødhjelp har utrettet på disse årene, med 
disse pengene, vært formidabelt.

Det er en urolig verden vi lever i. Flere store, 
humanitære kriser pågår samtidig. Ikke siden 
andre verdenskrig for 70 år siden, har så mange 
mennesker vært på flukt, som nå. Klimaendringene 
gjør at naturkatastrofene kommer hyppigere, og 
med større kraft. Stormene og flommene som 
dessverre er en del av vår nye virkelighet, tar liv, og 
ødelegger liv. 

Kirkens Nødhjelp er der i katastrofen. Takk for at 
du bidrar til at vi kan berge liv.

reNT vaNN førST

Anne-Marie Helland
Generalsekretær i 
Kirkens Nødhjelp

forsiden:  I kriser er vann kritisk. I 
Sør-Sudan leverer vi rent drikkevann til 
tusenvis av mennesker som er på flukt på 
grunn av konflikten i landet.
foto: Paul Jeffrey/ACT Alliance

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

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

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

For å sikre effektivitet og skape resul-
tater er Kirkens Nødhjelp medlem av ACT 
Alliance, en av verdens største humanitæ-
re allianser. Alliansen består av kirkelige 
organisasjoner over hele verden og samar-
beider med organisasjoner uavhengig av 
religiøs forankring.
Kirkens Nødhjelp - Sammen for en 
rettferdig verden!
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På fLukt frA is
Tusenvis av mennesker 
er på flukt fra 
terrororganisasjonen IS. 
I Nord-Irak bidrar vi til 
nødhjelpsinnsatsen med 
blant annet rent vann, 
sanitær- og hygieneutstyr.

teMA 
Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon 2015 handler 
om vann og klima. På disse 
sidene lærer du mer om 
årets aksjon!

»10
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verdeN ruNdT

   guatemala:  
Mer samstemt utenrikspolitikk
 Oljefondet trekker seg ut av Tahoe Resources, et selskap 
som er forbundet med grove brudd på menneskerettighetene. 
– Folk her peker ofte på det motstridende i at Norge på den 
ene siden støtter urfolks kamp for sine rettigheter i Guatemala 
og på den andre siden investerer i nettopp de selskapene som 
er med på å bryte de. Når Oljefondet nå har trukket seg ut av 
Tahoe, gir Norge inntrykk av en mer samstemt utenrikspolitikk, 
forteller Kristina Rødahl, leder for vårt Guatemala-kontor. 

På bildet ser vi resultatene av utstrakt gruvedrift i 
Guatemala.
Foto: COPA

  Haiti:  
Fem år etter jordskjelvet
	12. januar var det  gått fem år siden jordskjelvet på Haiti, 
hvor en halv million mennesker mistet hjemmene sine. Med 
Kirkens Nødhjelps særlige fokus på vann, sanitær, hygiene 
og psykososial støtte, nådde vi sammen med ACT-alliansen 
ut med hjelp til over 400.000 mennesker i løpet av det første 
året. Med eget kontor i hovedstaden Port-au-Prince fortsetter 
vi vårt langsiktige arbeid for den hardt prøvede befolkningen 
i et av verdens fattigste land.
Foto: Kirkens Nødhjelp

   sør-sudan:  
Lederne må stilles til ansvar!
 Fredsavtalene ser ut til å være langt ute av syne i det krigsherjende 
Sør-Sudan. Nylig bestemte Den Afrikanske Union å unndra offentlighet 
på en rapport om krigsovergrep gjort av de stridende partene i landet. 
Vi og våre partnere krever at lederne for denne maktkrigen må stilles 
til ansvar: - Dette er nok et overgrep mot en sivilbefolkning som har 
lidd under vilkårlig nedslakting. Våre partnere forteller om grove 
overgrep mot sivile fra begge sider av krigen. Dette må komme for en 
dag hvis det skal være noen som helst mulighet for å skape et klima for 
forsoning i det oppsplittede landet, sier generalsekretær Anne Marie 
Helland. Kirkens Nødhjelp appellerer til norske myndigheter om å tale 
sivilbefolkningens sak og kreve at rapporten blir offentliggjort så fort 
som overhodet mulig.
Foto: Paul Jeffrey/ACT Alliance

   etiopia:  
Sammen i kampen mot 
kjønnslemlestelse
 6. februar ble den internasjonale dagen for nulltoleranse 
av kvinnelig kjønnslemlestelse markert. Med støtte fra 
den norske ambassaden har Kirkens Nødhjelp og Redd 
Barna samarbeidet siden 2007 i et felles program mot 
kjønnslemlestelse og annen skadelig praksis i Etiopia. Som en 
del av markeringen, samlet engasjerte medarbeidere fra de 
to organisasjonene seg i hovedstaden Addis Abeba for å dele 
erfaringer og kunnskap. Vi tror at sterke allianser er viktig i 
kampen mot den forferdelige tradisjonen. 
Foto: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp
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 romania:  
Roten til tiggeproblemet
 Fattigdommen i Romania er stor, så stor at den også er synlig i Norge. 
Selv om vi er glade for at forbudet  mot tigging i Norge nå er lagt til side, 
er vi mest opptatt av å jobbe med de grunnleggende årsakene til at fattige 
mennesker kommer til Norge for å tigge. 85 prosent av romfolk i Romania lever 
under fattigdomsgrensen, og romfolket er blitt en av de mest marginaliserte 
gruppene i Europa. Mange lever isolert fra resten av samfunnet, opplever stadig 
trakassering og har liten eller ingen utdanning. Siden 2013 har vi derfor jobbet 
sammen med lokale organisasjoner med å forbedre levekårene til romfolket. Vi 
fokuserer særlig på barna, som trenger stabilitet, skolegang og sosial sikkerhet 
for å kunne komme seg ut av fattigdomsfella foreldrene er fanget i. 
Foto: Kirkens Nødhjelp

  sørlige Afrika:   
Styret på tur 
	Hvert tredje år drar hele styret og deler av ledelsen i Kirkens 
Nødhjelp på en såkalt eksponeringsreise til en av våre regioner. I år gikk 
reisen først til Johannesburg, før gruppa delte seg inn i tre delegasjoner 
som reiste videre til Angola, Zambia og Sør-Afrika. Formålet med turen 
var å se på Kirkens Nødhjelps arbeid i forhold til utvinningsindustrien. 
Kommunikasjonssjef Håkon Haugsbø var i delegasjonen som besøkte 
Angola og forteller at det var en lærerik tur: - Angola er et land med stor 
rikdom og stor fattigdom. Det oljerike landet er en viktig handelspartner 
med Norge, så det var spennende å møte partnere som viste oss i 
praksis hvordan de jobber for å bekjempe miljøforurensing, fattigdom og 
styrke rettighetene for de fattige i landet.
Foto: Håkon Haugsbø/Kirkens Nødhjelp

  Vietnam:
Fotokurs 
	I januar ble det avholdt fotokurs for ansatte ved vårt kontor 
i Hue, Vietnam. Våre ansatte er ikke bare faglig sterke, men 
også kreative fotografer, viser det seg! Premie for dagens beste 
bilde var å få bildet sitt på trykk i Kirkens Nødhjelp-magasinet. 
Vi gratulerer Tran Thi Thanh Ha med et feiende flott fotografi og 
ønsker lykke til videre med en spennende ny hobby! 
Foto: Tran Thi Thanh Ha/Kirkens Nødhjelp
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- Vi så det så tydelig på Sørlandet på åttitallet: Sur nedbør. Forurensningen i 
fjordene våre, forteller klima- og miljøminister Tine Sundtoft. 
TeKST: Jens Aas Hansen/Ingrid Westgaard Stolpestad  fOTO: Bjørn Stuedal/Pressefoto,  Mart in Berge/Kirkens Nødhjelp

DEN STOre ENDRINGEN

»

Norges klima- og miljøminister tror vi er lykkeligere i 2050 enn i dag.

L
illesanderen mimrer tilbake til tiden da 
miljøengasjementet våknet. 

– Miljø var et av de viktigste spørsmålene i Unge 
Høyre på den tiden. Vi var en gjeng som jobbet mye 
med dette, husker Tine Sundtoft. 

Og det var litt av en gjeng. Foruten Sundtoft selv, var både 
Erna Solberg, Børge Brende og Kristin Clemet blant Unge 
Høyres stortingskandidater i 1989. Under dette valget var miljø 
en av de aller viktigste sakene. De miljøbevisste ungdommene 
i Unge Høyre var viktige bidragsytere til dette. 

– Vi fikk gjennomslag for mye på Høyres landsmøte i 1989. 
Høyre fikk en veldig god miljøprofil og godt miljøprogram, 
sier Sundtoft. 

Tine Sundtoft begynte sin politiske karriere tidlig. Som 
23-åring ble hun generalsekretær i Unge Høyre, og senere 
ble hun gruppeleder i fylkestinget og vara på Stortinget. 
Men midt på nittitallet forsvant Sundtoft ut fra politikken – 
helt til høsten 2013, da Erna Sundtoft ringte den daværende 
fylkesrådmannen i Vest-Agder. 

– Trodde du at du skulle ende opp her, på dette kontoret? 
– Nei, det gjorde jeg nok ikke, ler Tine Sundtoft.  

fOlK OG fOrSKere
Men nå sitter hun her, på ministerens kontor i klima- og 
miljødepartementet. Her jobber hun hardt og intenst – hardere 
enn noen gang før i sitt liv, har hun sagt. Utenfor kontoret 
merker hun en klar sammenheng mellom hva vanlige folk 
opplever og hva forskerne sier. 

– Sist gang jeg kjente klimaendringene på kroppen var nå i 
helga. Jeg var på Hovden og skuffet vekk snø og kom i prat med 
noen eldre setesdølere. De hadde aldri opplevd så mye snø på 
så kort tid før, fortalte de. Og det er jo sånn klimaendringene 
arter seg: Det er ikke nødvendigvis større snømengder på 
Hovden enn før, men det kommer så mye på så kort tid.

Sammenhengen mellom dette og det forskerne sier er 
åpenbar for Sundtoft: 

– I september i fjor, da statsministeren og jeg var på 
Meteorologisk Institutt, var det jo akkurat dette meteorologene 

sa: Været blir mer ekstremt. Når det først regner, regner 
det mer, når det blåser, så blåser det mer. Jeg tror stadig 
flere ser sammenhengen mellom endringene i været og 
klimaendringene. 

PerSONlIGe TOPPmøTer
En viktig del av det å være klimaminister er å delta i FNs 
årlige klimatoppmøter med politikere fra hele verden. Mange 
ser kanskje for seg triste møterom, humørløse mennesker i 
dress og uendelige papirbunker. Men ifølge Sundtoft kan 
disse toppmøtene gi like personlige møter som snømåking på 
Hovden. 

– Når utenriksministeren på Marshall-øyene står på 
talerstolen og formidler frykten de har for landets fremtid, og 
forteller hvordan landets ungdommer reiser ut for å studere og 
knapt nok vurderer å komme tilbake… Det gjør stort inntrykk. 
På et klimatoppmøte får man historier fra hele verden. 190 
land som deler en felles skjebne – det er ganske sterkt. 

Akkurat nå er det en kraftig flom i Malawi. Flommen 
knyttes til klimaendringer. Hvis du hadde vært klimaminister 
der: Hadde du da tenkt at forhandlinger i FN er veien å gå?

– Først ville jeg jo selvsagt tatt tak i den akutte situasjonen. 
Men så mener jeg at FN-sporet er det vi må holde fast ved. Alle 
land må bidra, noen land mer enn andre, og de rike landene 
må hjelpe landene som trenger det mest. Dette er viktige 
prinsipper som ligger til grunn for forhandlingene i FN.

GlOBal INNSaTS
FN-forhandlingene er viktige for å bygge bro mellom rike 
og fattige land, mener Sundtoft. Hun trekker fram rike 
lands bidrag til FNs grønne klimafond, som skal sørge for 
finansiering av klimatilpasning i fattige land. 

– Norge har høy kapasitet, og vi bidrar mye til klimatilpasning 
gjennom det grønne fondet. Faktisk er vi nesten det landet i 
verden som bidrar mest. Gjennom dette kan vi sikre at en del 
utviklingsland kan gå rett på fornybar energi, uten å måtte gå 
veien om det fossile.
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Flere, inkludert Kirkens Nødhjelp, mener at Norge ikke 
kutter nok klimagassutslipp hjemme (Journ. anm.: 4. februar, 
uken etter at dette intervjuet ble foretatt, lovte regjeringen 
og støttepartiene Venstre og KrF at Norge skal kutte 40 % 
av klimagassutslippene innen 2030). Sundtoft er imidlertid 
opptatt av at Norge skal bidra til at man skal kutte mest der 
det gir mest klimaeffekt. 

– Å lage en global klimaavtale er et verdensmesterskap. 
Da har det veldig liten hensikt at vi vinner kretsmesterskapet 
i Norge. En viktig oppgave for oss politikere er å finne den 
riktige miksen mellom hva det er fornuftig at vi skal kutte i 
Norge, og hva vi skal bidra med gjennom å redusere utslipp 
i andre land. Vi må ikke ende opp med å legge ned norsk 
industri, som produserer på verdens mest miljøvennlige måte, 
for at de samme produktene så skal produseres i andre deler 
av verden der det ødelegger mer for klimaet. Det viktigste er jo 
at vi samlet får redusert klimagassutslippene, sier hun. 

hele reGjerINGeNS mål
Norsk klimapolitikk er jo et felt som angår ikke bare ditt 
departement, men også mange andre departementer. Hvordan 
jobber du for å få klimapolitikk til å gjennomsyre hele 
regjeringens politikk?

– Å få ned klimagassutslippene er hele regjeringens mål. 
Mitt ansvar er å være en pådriver og en koordinator i det 
arbeidet, slik at det reelt sett skjer, sier Sundtoft. 

Hun mener at Norge er oppe i en stor omstilling. 
– Hele regjeringen er med på å forberede Norge på en tid 

hvor vi får mindre inntekter fra olje- og gassnæringen. Vi må 
sikre at andre næringer skal kunne ta mer over for olje og gass. 
Da må vi bruke mere ressurser på kunnskap, på forskning, 
infrastruktur, og vekstfremmende skattelettelser, sier hun og 
understreker at disse nasjonalpolitiske tiltakene henger nøye 
sammen med de internasjonale forhandlingene: 

– Jo mere ambisiøs avtalen i Paris blir, jo kjappere kommer 
denne omstillingen, sier ministeren.

NOrGe I 2050 
Tine Sundtoft frykter ikke fremtiden. Snarere gleder hun seg.

– Jeg tror vi i 2050 er blitt et lavutslippssamfunn hvor vi 
lever annerledes. Jeg tror vi kommer til å bo tettere, spasere 
oftere dit vi skal, sykle mer, og vi kommer til å bruke mere 
kollektivtrafikk. Men jeg håper virkelig at vi også sitter med en 
bra industri som produserer metaller som verden har behov 
for, men da på en sånn måte at vi bruker mye mindre energi 
enn det gjør nå.

Tror du den økonomiske veksten kommer til å flate ut? 
– I fjor høst ble det lagt fram en stor rapport om fremtidens 

klimaøkonomi, "New Climate Economy". Den viste at du ikke 
nødvendigvis må velge mellom økonomisk vekst og det å redde 
klimaet – men veksten må være klimavennlig. Dette innebærer 
en vridning til mere tjenesteproduksjon. Du merker kanskje 
allerede nå at du kjøper mindre av de tingene du nesten ikke 
trenger, men i stedet bruker disse pengene på tjenester. Med 
en slik utvikling vil vi ha økonomisk vekst, men samtidig et 
klimavennlig samfunn, sier Sundtoft.

Kommer folk til å være like lykkelige og ha like mye frihet 
i 2050 som i dag?

– Jeg tror faktisk at vi kan bli enda lykkeligere! Min 
generasjon er nok den siste som lever med idéen om at vi må 
legge opp mere materielle goder enn forrige generasjon. Nå har 
vi kommet til det punktet hvor vi har det ganske bra, og dette 
gjør at vi tar andre verdivalg. Vi kommer til å planlegge tida 
vår annerledes og bruke mindre tid på å bygge opp materielle 
verdier. Når du bor mer arealeffektivt, bruker du mindre tid på 
for eksempel å vaske huset, og mer tid på andre ting. 

Tine Sundtoft 
representerte 
Norge under 

klimaforhandlingene i 
Lima i desember 2014.

Tine Sundtoft 
holder innlegg på 
Zerokonferansen 

2013. 
Foto: Zero
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tine sundtoft
	Yrke: Klima- og miljøminister
 Parti: Høyre
 Født: 19. april 1967 i Lillesand
 Utdannet ved Handelshøyskolen 

BI (1990)
 Politisk CV: Generalsekretær 

i Unge Høyre 1990–92. 
gruppeleder i Aust-Agder 
fylkesting og 2. vara på 
Stortinget 1989–93. 

 Yrkeskarriere: Regiondirektor 
i NHO Agder fra 1995 til 2005. 
Fylkesrådmann i Vest-Agder 
fra 2005 til 2013.

Visste du dette om 
tine sundtoft?

 Hun heter egentlig Kristine 
Sundtoft

 Gift, to sønner
 Mangler bare to av åtti 

vekttall på å kunne kalle seg 
siviløkonom

 Vant Agderrådets 
likestillingspris i 2009, blant 
annet for å være en " en 
tydelig leder og et positivt 
forbilde for yngre kvinner." 

uT med Suv
Sundtoft mener at enkeltpersoners holdninger og 
handlinger er viktig her. Man ser allerede at ungdom 
gjør andre vurderinger. 

– For oss var det en selvfølge å ta sertifikatet da vi var 
18 år. Nå er det hvert år en haug med ungdommer som 
knapt vurderer det, sier Sundtoft, som trekker frem at 
endringen er i ferd med å skje i brede samfunnslag. 

– Det er ikke mange år siden det var kult i mange 
miljøer å skryte av at man kjører en stor SUV. Dette er 
ikke lenger like kult! I dette ligger det en økt forståelse 
av at det nytter å gjøre noe. Dette er hjulpet av en rask 
teknologisk utvikling som gjør at du kan kjøre en helt 
ålreit bil, men med teknologi som slipper ut veldig mye 
mindre. 

Vi i Kirken Nødhjelp opplever et økt engasjement for 
klima og miljø blant støttespillere i kirka. Du nevner 
også miljøbevegelse og næringsliv. Føler du at vi er ett 
lag som står på for klima? 

– Jeg har fått en mye tydeligere lagfølelse gjennom 
tida jeg har sittet som statsråd. Det er nettopp det som 
gir trygghet for at vi er på riktig vei. Det gir håp om at 
det vil være forståelse for politiske endringer som gjør 
at det lønner seg å velge miljøvennlig, og at det skal 
koste å forurense. 

Sundtoft mener at engasjementet for klima som man 
ser i kirka er viktig. 

– Dette er jo ledelse av en endring. Jo flere som 
skjønner hvorfor vi må endre oss, jo lettere er det å 
lede an i den endringen. Da trenger vi den folkelige 
bevegelsen med videre, sier Norges klima- og 
miljøminister. 

Tine Sundtoft 
poserer 

sammen med 
representanter 

fra USA, 
Storbritannia, 

Tyskland og 
Indonesia under 
klimatoppmøtet 

COP19 i Warszawa 
2013. 

Foto: US dept. of 
state/Wikimedia
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»

Igjen kommer over 40 000 bøssebærere fra alle 
landets menigheter til å gå fra dør til dør for å samle inn 
penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. Dette formidable 
engasjementet over hele landet gjør aksjonen til 
Norges nest største dør-til-dør-aksjon.

I årets aksjon møter vi blant annet 18 år gamle Sumera 
Bibi. Hun er en av én million mennesker som ble 
rammet av flommen i Pakistan høsten 2014.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har som mål å samle 
inn penger til de som trenger det mest, og å forandre 
årsaker til nød gjennom beslutningspåvirkning. 
Aksjonen har vært arrangert siden 1967. Pengene som 
samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele 
verden. Gjennom menighetene i Norge og partnere 
i sør jobber vi sammen for å bekjempe fattigdom og 
urettferdighet.

- Fasteaksjonen er menighetenes aksjon. Den 
viktigste støtten Kirkens Nødhjelp har i vårt daglige 
arbeid, er det frivillige engasjementet i menighetene, 
sier Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens 
Nødhjelp.

- Vi i Kirkens Nødhjelp er svært takknemlige for 
den dugnadsånden og givergleden vi opplever i det 
norske folk. Et par timers innsats med bøsse på 
aksjonsdagen gir mange av verdens mest sårbare 
mennesker muligheten til å jobbe seg ut av fattigdom 
og muligheten til å reise seg i krig og katastrofer, sier 
Helland.

Vi trenger deg som bøssebærer. Vi trenger at du gir tid, 
penger og bruker din stemme mot urettferdighet. Takk 
for at du er med på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 
22.-24.mars.

Tradisjonen tro går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon av stabelen uken før 
palmesøndag, 22.-24. mars. Vann og klima er tema for årets aksjon. 

På de påfølgende sidene kan du lese mer om årets aksjon 
– og om hvordan din innsats kan gjøre en forskjell!
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En generasjon 
DØR-TIL-DØR
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– Den lilla fastebøssen har vært Kirkens Nødhjelps varemerke 
fremfor noe. Den har bidratt til engasjement i menighetene 
og godt samarbeid med våre oppdragsgivere, sier tidligere 
generalsekretær Jan A. Erichsen. Det var i hans "regjeringstid" 
at Kirkens Nødhjelp startet med dør-til-dør-innsamling.

Den gangen var menighetene sentrale i arbeidet for å 
få bøssene ut til hjem i menighetene. Det ble minnet om 
fastebøssene i gudstjenestene, og som regel var det en 
gudstjeneste mot slutten av fastetiden der de ble samlet inn, 
gjerne kombinert med en ofring.

– Som generalsekretær besøkte jeg menigheter regelmessig 
i fastetiden og deltok i gudstjenester. I alle sakristier er det 
skap. Som regel lå det mange fastebøsser der. Åpnet en skapet, 
rauset de ofte ut. Det var til ettertanke, forteller Erichsen og 
legger til: 

– Erfaringer fra vår svenske søsterorganisasjon 
Lutherhjälpen tydet på at de der var betydelig flinkere enn oss 
til å skape oppmerksomhet om fasteaksjonen også utenfor 
gudstjenestemenigheten. De samlet inn mer penger enn oss. 
Det var ikke naturlig.

SOlId KIrKelIG fOraNKrING
På hovedkontoret til Kirkens Nødhjelp i Oslo ble det omfattende 
drøftelser der både informasjonsavdelingen og ledergruppen 
var engasjert. 

– Fasteaksjonen var en innarbeidet merkevare, men vi nådde 
ikke langt nok. Vi hadde lagt for mye vekt på å få bøssene ut 
og for lite vekt på å få dem inn. Innsamling av bøsser som del 
av en gudstjeneste i fastetiden, var ikke nok. Vi måtte lenger 
ut. Vi tok spranget til dør-til-dør, fortsetter den tidligere 
generalsekretæren. 

Statuttene for Kirkens Nødhjelp var blitt endret, blant annet 
var det etablert et Representantskap med bred representasjon 
både fra norske menigheter, frikirker og organisasjoner. Det 

var også økt bevissthet 
om at menighetene eide 
Kirkens Nødhjelp. Dette 
innebar både rettigheter 
og forpliktelser og gjorde 
det lettere å utfordre til 
medarbeiderskap.

– Selv om det satt lang 
inne for styret, ble det 
vedtatt å øke bemanningen 
for å få i gang dør-til 
dør-innsamling. Dette 
falt sammen med at 
menighetene var på 
leting etter meningsfulle 
tjenesteoppgaver for 
konfirmantene. Det ble 
vinn-vinn, kommer det 
entusiastisk fra den tidligere 
generalsekretæren. 

– Hvilken betydning har 
fasteaksjonen hatt for norske menigheter? 

– Da jeg ble domprost i Kristiansand i 1992, høstet jeg andre 
erfaringer enn da jeg var generalsekretær. I Kirkens Nødhjelp 
var fasteaksjonen en viktig årlig begivenhet. Det var den 
nødvendigvis ikke i alle menigheter, ikke en gang for prestene. 
Det var en lærdom til ettertanke, sier Erichsen og legger til: 

– I disse årene samarbeidet jeg tett med Kirkens Nødhjelps 
regionansvarlige i bispedømmet. For menighetene betydde 
fasteaksjonen at de fikk en videre horisont. Fra før var de 
engasjert i misjon. Vi bragte inn noe nytt ved den vekten vi la 
på vår diakonale forpliktelse globalt. Det er en berikelse for 
alle menigheter. Altfor lett er det de aller nærmeste ting og 
trivialiteter som stjeler oppmerksomheten. 

I 30 år har det vært dør-til-dør-innsamling i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Det betyr at 
en hel generasjon ungdommer har vært med på denne aksjonen, og et røft anslag viser 
at over én million bøssebærere har vært i aksjon i disse årene. 
TeKST:  Inger-Torunn Sjøtrø fOTO: Kirkens Nødhjelp/arkiv/privat

tidligere generalsekretær i kirkens 
Nødhjelp jan a. erichsen

I dag er det fremdeles flest konfirmanter som går 
med bøsse – selv om klesstilen nok har endret seg 
en smule!

Det var tidligere generalsekretær 
i Kirkens Nødhjelp, Jan A. "Jappe" 
Erichsen (t.v.), som satte i gang 
dør-til-dør-aksjonen. 

Fastebøsser (her fra 1986) har blitt et fast 
innslag på mange middagsbord i fastetiden.
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Kirkens Nødhjelps fasteaksjon setter i år fokus på to av vår tids største 
utfordringer: vann og klima. Her kan du lære mer om hvorfor vi har valgt 
akkurat dette temaet, og om hvilke utfordringer vi står overfor.

BlI 

BøSSeBÆrer

Kontakt din 

lokale menighet

SammeN f
Or

 e
N

 r
eT

Tf
er

dIG verdeN

fOTO: Paul Jeffrey/ACT Alliance

Tema  KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

Vann og klima
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hvOrfOr jOBBer KIrKeNS NødhjelP med KlIma?
Fordi klima er et spørsmål om rettferdighet. Det er nemlig 
slik at mens det er de rikeste landene som har sluppet ut 
mest klimagasser gjennom historien, er det de fattigste 
som rammes hardest. Dette er grunnleggende urettferdig. 
Klimaendringene er ikke bare et miljøspørsmål, men det er 
også et spørsmål om rettferdighet, fattigdom og utvikling. 
Hvis vi ikke løser klimakrisen kan klimaendringene slå 
bena under fremskritt på andre utviklingsområder.

hva er SammeNheNGeN mellOm KlIma OG vaNN?
Klimaendringene gjør at det blir tørrere der det er tørt og 
våtere der det er vått. Tilgangen til trygt ferskvann vil bli 
mindre tilgjengelig; både i de områdene der det blir tørrere 
på grunn av endret regnfallsmønster, men også der 
oversvømmelser og flom forurenser vannkilder. Ved kysten 
og ved elver kan flom, nedbør og erosjon ødelegge folks 
hjem, infrastruktur og avlinger. Videre kan klimaendringene 
true matsikkerheten ved at mindre ferskvann betyr mindre 
vann til avlinger. Vannbårne sykdommer kan også bli 
vanligere, bl.a. kolera og andre tarmsykdommer som vil 
kunne spre seg lettere. Sammenhengen mellom vann og 
klima vil være synlige både i rurale og urbane områder.

hvOrdaN KaN vI vITe aT KlImaeNdrINGeNe er 
meNNeSKeSKaPTe?
Kirkens Nødhjelp støtter seg på den brede forskningen 
som blir gjort. FNs klimapanel sier at klimagassutslipp fra 
menneskelig aktivitet er hovedårsaken til klimaendringene 
fra 1950 og frem til i dag. Klimamodellene kan ikke forklare 
de observerte endringene over lengre perioder uten at det 
tas hensyn til menneskeskapte utslipp av klimagasser.

vIl deT IKKe BlI dyrT å STOPPe KlImaeNdrINGeNe?
For det første kommer det til å koste mer å vente. For det andre 
er det sånn at uten nye tiltak vil årlig forbruksvekst være 
1,6 - 3 prosent. Tiltak som begrenser temperaturøkningen 
til to grader, vil redusere forbruksveksten med 0,06 
prosentpoeng per år. Forutsetningen er at alle land 
igangsetter tiltak samtidig, en global pris på CO2-utslipp 
er etablert og alle de viktigste lavutslippsteknologiene er 
tilgjengelige.

hvOrfOr SNaKKeS deT Om 2°C OPPPvarmING?
Verdens ledere er enige om at den globale 
temperaturøkningen må holdes under 2°C i forhold til 
førindustriell tid for å unngå farlige klimaendringer. 
Togradersmålet legges til grunn i internasjonale 
klimaforhandlinger. Førindustriell tid anses som tiden før 
1750, da den industrielle revolusjonen startet. Men vi vil se 
alvorlige konsekvenser allerede før vi når togradersmålet.

har KlImaeT allerede eNdreT SeG eller er deT 
KuN NOe vI vIl Se I fremTIdeN?
Hvert av de tre siste tiårene har vært varmere enn 
det foregående, og de tre siste tiårene har alle vært 
varmere enn noe tidligere tiår siden 1850. Temperaturen 
i atmosfæren har økt med 0,85 grader celsius fra 1880 til 
2012.

hvOr mye KaN vI SlIPPe uT?
Mer enn halvparten av karbonbudsjettet er brukt opp, 
nærmere bestemt har vi brukt opp rundt to tredjedeler 
av det som kan slippes ut hvis vi skal klare å nå 
togradersmålet. Dersom alle verdens innbyggere slapp ut 
like mye som vi nordmenn gjør, ville det tatt mindre enn 16 
år før karbonbudsjettet var brukt opp.

hva er NOrGeS KlImaaNSvar?
I følge en rapport av Stockholm Environmental Institute er 
Norges klimaansvar 12 ganger større enn befolkningstallet 
skulle tilsi. Det betyr at vi må kutte langt mer enn vi gjør i dag. 
I tillegg må vi legge større summer av klimafinansiering på 
bordet for å bidra til utslippskutt i andre land.

KaN jeG STOle På IPCC (INTerGOverNmeNTal PaNel 
ON ClImaTe ChaNGe)?
Ja. Klimapanelet er en vitenskapelig organisasjon 
med 195 medlemsland, opprettet av verdens 
meteorologiorganisasjon og FNs miljøprogram 
for å vurdere den nyeste vitenskapelige, tekniske 
og sosioøkonomiske litteraturen som bidrar til å 
forstå naturlige og menneskeskapte klimaendringer. 
Klimapanelet driver ikke egen forskning, men har 
vurdert over 30 000 vitenskapelige publikasjoner til siste 
hovedrapport. Vurderingene skal være balansert og 
relevant for beslutningstakere, men politisk nøytral. Alle 
rapportene er på omfattende høringsrunder hvor alle 
som mener de kan bidra med kunnskap kan registrere 
seg for å gi kommentarer. Forfatterene må behandle alle 
kommentarene, og alle kommentarer og forfatternes 
håndtering av de blir offentliggjort.

hva med KlImafOrNeKTere?
Kirkens Nødhjelp støtter seg på den forskningen som 
foreligger. Det er vanskelig å se hvordan noen kan gjøre 
mer omfattende arbeid enn det FNs klimapanel gjør. Vi bør 
slutte å diskutere om jorda er flat og heller flytte fokus over 
på hvordan vi skal stoppe klimaendringene.

KaN vI IKKe Bare TIlPaSSe OSS eNdrINGeNe SOm 
KOmmer?
Jo varmere det blir, jo større sjanse er det for at vi ikke 
lenger vil kunne tilpasse oss.

Kilder: FNs klimapanel (IPCC), Miljødirektoratet, Zero, WWF, 
Stockholm Environment Institute
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Flom i Pakistan
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Hver eneste høst rammes mellom 10 og 20 millioner mennesker av flom i Pakistan. 
Klimaendringene gjør omfanget av flommene verre enn før og har ført til at tusenvis 
av mennesker har måtte forlate hjemmene sine og blitt drevet på flukt. 
TeKST:  Tuva Bjordal fOTO: Fahim Farid/Kirkens Nødhjelp »
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Befolkning:  
177 millioner
hovedstad: Islamabad-
Språk: Urdu, engelsk og en 
rekke andre språk 
forventet levealder: 65,4 år
fattigdom: 22,6 % av 
befolkningen lever under 
fattigdomsgrensen
utdanning: 4,9 år

Pakistan De nasjonale krisemyndighetene i Pakistan 
rapporterte at 257 mennesker døde i flommen i 
2014, og at over 1 million mennesker ble rammet 
totalt. En av de som mistet alt da flommen kom er 
18 år gamle Sumera Bibi.

Sumera bor i landsbyen Basti Riaz Abad 
sammen med moren Samim og sine 3 yngre 
søsken: Esme på 13, Salma på 12 og lillebroren 
Shahid på 10. Faren til Sumera døde for syv år 
siden. Da han tidligere stod for en viktig del av 
familiens inntekt, betød dette en stor utfordring 
for familien. Likevel klarte de seg greit ved å 
jobbe på åkrene og dyrke bomull og sukker. I 
oktober 2014 var landsbyen Sumera og familien 
bor i  en av mange som ble rammet av kraftig 
regnvær og flom. Livet til familien ble med ett 
snudd på hodet. 

– Da flommen kom, var jeg på kjøkkenet og 
jobbet. Plutselig hørte jeg folk skrike «vann! Det 
er flom!» Vi fikk med alle søsknene våre og løp 
for livet, forteller Sumera. 

eN Ny TyPe flOm
Moren til Sumera, Samim, forteller at hun 
aldri har opplevd en flom som dette i denne 
landsbyen. Flere mennesker Kirkens Nødhjelp 
møtte i området sa det samme. Pakistan er 
svært sårbar for klimaendringer, og sterkere og 
hyppigere flommer er en av de mest alvorlige 
konsekvensene. 

Da flommen traff Basti Riaz Abad, måtte 
Sumera og familien hennes ta med seg det klarte 
å bære av kjøkkenting, tepper, senger og husdyr 
før de løp i full fart vekk fra flommen for å redde 
sine egne liv. 

– Vi tok med oss de tingene vi klarte, og lot alt 
annet bli igjen, forteller hun.  

I november flyttet familien tilbake til lands-
byen. Sumera forteller at det som pleide å 
være huset deres var blitt fullstendig ødelagt 
av flommen. I tillegg hadde menneskene i 
landsbyen mistet tilgangen på elektrisitet, trygge 
sanitærforhold og det aller meste av personlige 
eiendeler. I dag bor Sumera sammen med moren, 
søstrene og lillebroren i ett lite telt. Det samme 
gjør mange andre i landsbyen. 

ødelaGT leveBrød
De store vannmassene har også ødelagt åkrene 
som Sumera og familien jobbet på. Dermed 
mistet de både levebrødet og den viktigste 
inntektskilden de hadde. Da flere i landsbyen 
hadde samme inntektsgrunnlag som familien til 
Sumera, er det i etterkant av flommen vanskelig 
å finne arbeid som gir en inntekt det går an å leve 
av. 

Som eldstedatter i familien, bærer Sumera på 
et ekstra stort ansvar. Som løsning har hun begynt 
å sy sko. Sumera klarer å sy to par sko om dagen. 
Per par hun lager tjener hun ca. 1 norsk krone. 
Det er ikke nok for de daglige behovene familien 
har. Sumera forteller at pengeproblemene har 
knust hennes store drøm:

– Jeg ønsker så sterkt å få en utdannelse, 
og min store drøm er å bli lærer eller lege. 
Etter flommen er denne drømmen knust, og 
det kjennes ut som om jeg er knust på innsiden. 
Flommen har ødelagt alt. Alle drømmene mine 
dør, sier en tydelig oppskaket Sumera.  

reNT vaNN er deT vIKTIGSTe
Rent vann er noe av det viktigste å få tilgang 
på rett etter en flom, ettersom de store 
vannmengdene skader drikkevannskildene 
folk vanligvis bruker og utsetter folk for smitte. 
Etter flommen har tilgangen på rent vann 
vært vanskelig i landsbyen til Sumera. Vannet 
i landsbyen er forurenset og lukter vondt, og 
mange i landsbyen, inkludert Sumeras lillebror, 
har blitt syke. 

– Før flommen hadde vi toalett og vannkraner 
inne i huset vårt. Nå, etter flommen, er dette 
ødelagt og vi må gå langt ute på åkrene for å gå 
på do. Det er dårlige forhold, men vi må jo bare 
leve med det, forteller Sumera. 

Kirkens Nødhjelp var en av de første 
organisasjonene som kom til blant annet Basti 
Riaz Abad og bistår landsbyen ved å sikre rent 
vann og trygge toalettforhold gjennom latriner og 
reperasjon av vannpumper. I tillegg var Kirkens 
Nødhjelp tidlig i gang med hygieneopplysning i 
landsbyen, som er et viktig element for å hindre 
spredning av vannbårne sykdommer. 
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Det gedigne regnskyllet kom før den forventede 
regntida og er av katastrofale proporsjoner. 
Ødeleggelsene etter flommen er uerstattelige 
og vil ikke være over den dagen bakken igjen 
tørker opp. For mange vil det ta flere år å 
bygge opp igjen det de har tapt i de enorme 
vannmassene.

Det er ikke uvanlig med litt oversvømmelse i 
de lavtliggende områdene av Malawi i regntiden, 
men denne gangen kom regnet så altfor tidlig. 
Flommen viser hvordan plutselige endringer i 
værforholdene kan være kritiske og fatale om 
man ikke forventer deres fremtreden. 

Store deler av befolkningen i Malawi er 
avhengige av gode landbruksforhold for at 
avlinger skal gro, og for at maten skal havne på 
bordet. Flommen har derimot ført til så store 
ødeleggelser at store landbruksområder er 
blitt gjort ubrukelige, og at husdyr er blitt tapt. 

Dette gjør at matsituasjonen er usikker for 
mange, og byr på umiddelbare problemer så vel 
som usikkerhet i månedene som kommer.

I kriser som denne er tilgangen på rent 
vann kritisk. Drikkevannet er forurenset og 
spredningsfaren av vannbårne sykdommer 
er stor. Leder for Kirkens Nødhjelps innsats 
i Malawi Oddbjørn Flem forteller om 
organisasjonens innsats i de herjede områdene. 
– Nå er et vannrenseanlegg som kan produsere 
4000 liter vann i timen, i drift. I tillegg vil en 
stor vann- og sanitærenhet være på plass i 
Nsanje-distriktet om kort tid.  Dette haster 
fordi mangelen på rent vann i disse områdene 
og muligheten for spredning av kolera og andre 
sykdommer er stor. 

I tillegg til å sørge for at befolkningen i de 
flomherjede områdene får tilgang på rent vann, 
er Kirkens Nødhjelp sammen med partnere til 

Det svært kraftige regnværet i Malawi den siste tiden har ført til  at store områder 
har blitt oversvømt og ødelagt. De enorme vannmassene har kostet hundrevis av 
menneskeliv og ført til at omtrent 200 000 mennesker nå står uten både hjem og 
levebrød. Kirkens Nødhjelp er i full gang med nødhjelpsarbeid.
TeKST:  Tuva Bjordal

kirkens nødhjelps 
innsats i Malawi:
 Vært der siden 2001
 Har i flomkatastrofen 

nådd ut til 9000 
mennesker (se 
kirkensnodhjelp.no) med 
nødhjelp i form av telt, 
mat og ulltepper. 

 Jobber aktivt med 
lokale og internasjonale 
samarbeidspartnere for å 
nå ut til flest mulig

eskalerende flomkatastrofe i malawi
1
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stede for å hente mennesker ut av de berørte områdene og 
frakte hjelpeutstyr inn. Kirkens Nødhjelp har et tett samarbeid 
med lokale og internasjonale samarbeidsorganisasjoner for 
å distribuere mat, ulltepper, telt og myggnetting til de som 
trenger det mest. 

– Vi har satt opp teltleire for å avlaste overfylte skoler 
og andre offentlige bygg. Men nå står vi overfor nye store 
utfordringer med den nye oversvømmelsen som er på vei. Det 
er vanskelig å finne steder som ligger høyt nok til at en kan 
etablere en sikker leir. Hvis regnet fortsetter med samme 
styrke, tror jeg at det kan bli snakk om en masseevakuering 
fra området, forteller Oddbjørn Flem. 

Ifølge klimaforskere er oversvømmelser, som den i 
Malawi, forventede klimaendringer som vi vil se mer til i 
fremtiden, om vi ikke handler snart. 

Befolkning:  
15,9 millioner
hovedstad: Lilongwe
Språk: Chichewa og engelsk 
forventet levealder: 54,2 år
fattigdom: 73,9 % av 
befolkningen lever under 
fattigdomsgrensen
utdanning: 4,2 år

malawi

1. Flom: kvinner bærer det de kan få med seg over vannmassene i 
malawi. Foto: Francis Botha/aCt alliance

2. Hjelpen skal frem: her ankommer et vannrenseanlegg Bangula. 
anlegget skal gi rent vann til flere tusen mennesker. Foto: reza ali 
mohammadi/kirkens Nødhjelp

3. På flukt fra vannmassene: det estimeres at 200 000 mennesker 
har måttet forlate sine hjem som følge av flommen i malawi. Foto: 
Francis Botha/aCt alliance

4. Rent vann er kritisk: Ungdom inspiserer det skitne flomvannet. 
Noe av det viktigste i en flomsituasjon er å forhindre sykdomsspred-
ning og å sikre vanntilgangen. Foto: Francis Botha/aCt alliance

2

3

4
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Klimaendringene er her, og de rammer verdens fattige hardest. Men også her hjemme 
vil vi måtte omstille oss til en ny virkelighet om ikke vi klarer å begrense utslippene og 
dermed bremse klimaendringene.
TeKST:  Andreas van der Eynden  fOTO: Kirkens Nødhjelp

I vårt arbeid rundt i verden ser vi det samme igjen og igjen: 
mennesker i fattige land, land som ofte ikke har bidratt 
nevneverdig til verdens klimagassutslipp, rammes aller 
hardest av klimaendringene. Derfor må rike land som Norge 
ta størsteparten av utslippskuttene for at vi skal få stoppet 
klimaendringene. Samtidig ser vi mange av de samme 
tendensene i Norge som i andre deler av verden – det kommer 
mer vær, tøffere vær og det blir mer utfordrende å takle det.

KONSeKveNSer her hjemme
Også her hjemme kan vi forvente mer ekstremvær, som vi 
allerede har sett flere eksempler på i vinter. Vi kan forvente 
en økning i nedbøren på 40-50 % i deler av landet, som igjen 
vil føre til at vann- og avløpssystemer vil måtte forbedres, og i 
verste fall at flere drikkevannskilder vil bli forurenset. Havet vil 
kunne stige flere steder i landet – spesielt på Sør- og Vestlandet 
– med alt det medfører av utfordringer for bebyggelse og 
infrastruktur. I tillegg kommer utfordringer knyttet til fiske og 
annen næringsdrift. Og, for noen kanskje verst av alt, dårligere 
skiføre. 

I Norge har vi ressurser til å takle en del av disse 
utfordringene, men det vil koste oss dyrt. Vi har også alt å vinne 
på å stoppe klimaendringene før de blir for voldsomme.

- Grunnen til at vi i Kirkens Nødhjelp jobber med klima er 
først og fremst at vi allerede ser at de fattigste i verden rammes 

hardest. Men det er ikke noe tvil om at vi også vil merke 
konsekvensene på kroppen i enda større grad i fremtiden 
dersom vi ikke snur kursen nå. Det er dessuten mye billigere å 
stoppe klimaendringene enn det vil koste å håndtere dem. Det 
bør politikerne tenke mer på når de diskuterer tiltak, sier Ingrid 
Næss-Holm klimarådgiver i Kirkens Nødhjelp.

deN raSaNde elva
På neste side kan du lese Frode Gryttens dikt "Den rasande 
elva", som handler om flommen i Odda i høst. Grytten er 
aktiv i Forfatternes klimaaksjon, og uttalte følgende til NRK i 
forbindelse med fremføringen av diktet:

- Vi må slutte å lure oss selv, og slutte å være så egoistiske. 
Vi må begynne å tenke på hva vi faktisk holder på med her. Vi 
presser naturen på ulikt vis, vi bygger for tett, og vi slipper ut 
store mengder gasser. Vi er rett og slett ikke gode nok til å ta 
vare på det vi har rundt oss. Eksperter sier dette vil skje i økende 
frekvens, og det er på tide at vi lytter og ikke bare skyver det 
foran oss.

Les mer om hvordan vi vil stoppe klimaendringene på 
kirkensnodhjelp.no/klima

Kilder: Norsk Klimasenter, Samforsk, Naturvernforbundet.

Klimaendringene 
i Norge
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DEN raSaNde ELVA
Diktet er hentet fra www.forfatternesklimaaksjon.no. Med tillatelse fra Frode Grytten. 

her kjem ho, den rasande elva
her kjem huset til granheimen
her kjem huset til espe
her kjem endå eit hus flytande
her kjem eit uthus og ein dobbel garasje
ja det kjem, no kjem det
her kjem fotoalbum og kosebamsar og oskebeger
her kjem ei madrass og eit brannslokkingsapparat
ja, her kjem det
noko du aldri før har sett i Odda
150 millimeter nedbør siste døgn
770000 liter vatn i sekundet ned dalen
fem hus rasert
68 personar evakuert
ein av dei far min
far min er blitt hovudsak i nyheitene
noko du aldri har hørt før
lampene sloknar i odda og slår blå gneistrar
her kjem det
her kjem sivilforsvar og politi
her kjem hagen til nordli og det meste av opovegen
og halve huset heng i lause lufta
kanskje kjem det, her kjem det kanskje
ingenting du har sett før
her kjem journalistane og her kjem fotografane
her kjem direktesendingane og snakkehovuda
her kjem lesarvideoane på nettet
(det kjem bare ei annonse for esso først: ”we are energy”)
her kjem geologen og teknisk sjef
og den lokale lensmannen og kommuneoverlegen
her kjem elva mi med sjuk fart
dette er elva mi

opo, der vi leikte som gutar
no er fotballbanen tatt av elva
alle dei som blir intervjua på tv
er dei eg spelte ball med
terje og jan ove og roald
her kjem opo, opo betyr rop, her kjem opo
eg har skrive ein heil roman om den elva
flytande bjørn
den elva har vunne rivertonprisen
den elva er ikkje til å svømme i
den elva er til å drukne i
ei rasande elv
her kjem den flytande bjørnen
her kjem eit regn av stein og tre, bjelkar og glas
her kjem stresslessar og skinnsofaer
her kjem reolen med kenwoodanlegget
her kjem olje- og energiministeren
her kjem statsministeren
med alt det du har hørt før
her kjem pressekonferansar og fleire rapportar
og ein flaum av ord ord ord
og preik og intervju og fn’s klimapanel
men her kjem det, ja det kjem til å komme
nedbørsrekord og erosjon
ekstreme massar av vatn og stein
og døande innsjøar og ville brannar
her kjem global oppvarming og lyn og varmerekordar
ja det kjem, det kjem til å komme
du treng ikkje ein gong ei krystallkule
bare vent og sjå
mi elv denne gong
di neste gong
det kjem til å komme
ingenting du har sett før
ingenting du har sett før
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Kjære besteforeldre, diakoner, frivillige, foreldre, kantorer, kapellaner, 
kateketer, kirketjenere, klokkere, konfirmanter, lillesøstre, onkler, 
organister, pastorer, småbrødre, sogneprester, tanter, trofaste 
kirkegjengere, trofaste givere og dere som er troende til litt av hvert!
Kirkens Nødhjelp tilhører hver av dere. Og oss alle. Sammen med kirker og menigheter over hele verden fremmer 
vi menneskeverd, rettferdighet og vern om skaperverket. Hver dag. Sammen redder og beskytter vi liv i katastrofer. 
Sammen gir vi mennesker som er født på feil side av urettferdigheten, en vei ut av fattigdom. Sammen krever vi en slutt 
på urettferdigheten som deler mennesker inn i rike og fattige, mektige og avmektige, de ansvarlige for den globale 
oppvarmingen og de som rammes av klimarelaterte katastrofer. Sammen skal vi gi flere millioner mennesker nye 
muligheter i 2015!

fasteaksjonen er vårt største felles løft. Siden 1967 har vi sammen løftet aksjonen til stadig nye høyder. Men vi løfter ikke 
bare bøsser og innsamlingsresultater. Sammen løfter vi menighetenes internasjonale diakonale engasjement frem i lyset. 
Sammen løfter vi den verdensvide kirke, vår kristne tro, menneskeverdet og nestekjærligheten. Vi hever stemmene våre for 
kutt i klimagasser og støtte til klimatilpasning i fattige land. Slik får ofrene for tørke, tyfoner, flom og andre katastrofer nye 
muligheter til å løfte seg selv ut av katastrofen. 

Søndag 22. til tirsdag 24. mars løfter vi igjen! Sammen styrker vi innsatsen for at alle som bor i deres nærområde skal få 
muligheten til å gi til en bøssebærer. Vi vet at nøkkelen til en vellykket aksjon er at hele menigheten løfter i flokk, at foreldre 
og andre frivillige bærer bøsser sammen med konfirmantene. Og vi vet at vi kan få det til. Sammen.

Tusen takk! Og lykke til!

Hilsen alle oss beredskapseksperter, brønnborere, changemakere, databaseansvarlige, distriktskontakter, 
hygienepromotører, innsamlere, IT-folk, kommunikasjonsrådgivere, ledere, regionskoordinatorer, regnskapsførere, 
resepsjonister, utviklingspolitiske rådgivere, vanningeniører og økonomer i Kirkens Nødhjelp
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Støtt 
Kirkens Nødhjelps 

fasteaksjon!

Bli bøssebærer 
– kontakt din menighet!

gi støtte! 
Ha kontantene klare når bøsse-
bærerne kommer 22-24. mars, 
benytt konto 1594 22 87493 eller 
send gAVe på sms til 2468 (200,-)!

skriv under! 
Legg ut bilde av øyet ditt på Instagram, 
og fortell @erna_solberg at du vil ha 
en mer rettferdig klimapolitikk! Les 
mer på kirkensnodhjelp.no/klima
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aKTuelT  RETTFERDIGHETSBIBEL

Kirkens Nødhjelp jobber sammen med fattige 
mennesker for en mer rettferdig verden.  Mange 
av Bibelens tekster handler om spørsmål som er 
gjenkjennbare for våre samarbeidspartnere. De 
handler om de svake og utstøtte, om menneskeverd, 

om fattigdom og om rettferdighet. Og de utfordrer til refleksjon 
og til handling – lokalt og globalt. Verbum Forlag gir nå ut en 
bibel der denne bibellesningen blir satt i høysetet. Blant annet 
er 3000 vers som handler om fattigdom og urettferdighet, 
merket med gul farge.

BIdraG fra KIrKeNS NødhjelP
I fattigdoms- og rettferdighetsbibelen finner du også 
25 tekstrefleksjoner skrevet av representanter for ulike 
kirkesamfunn og organisasjoner. Listen over bidragsytere 
inneholder navn som Ann-Magrit Austenå, generalsekretær 
i Norsk Organisasjon for Asylsøkere, Anne Sender, 
sekretariatsleder for Samarbeidsrådet for tros- og 
livssynssamfunn og Erik Solheim, tidligere utviklings- og 
miljøvernminister og nå leder for Development Assistance 
Committee i OECD.  

Fra Kirkens Nødhjelp bidrar generalsekretær Anne-Marie 
Helland med refleksjonen "Vann forandrer alt". Steinar 
Grastveit fra vår ungdomsorganisasjon Changemaker skriver 
om rettferdig økonomi. Paul Mbole, Pio Ding og Wasye Musyoni, 
som alle arbeider i Øst-Afrika, skriver om gjeldsslaveri og veien 
ut av dette.

STerKe aNBefalINGer
Bibelen har allerede før lansering vakt oppsikt. Helga H. 
Byfuglien, preses i bispekollegiet, sier følgende om den nye 
utgaven:

– Ingen som har åpnet en Bibel, kan ha unngått å se at den 
har et spesielt vaktsomt øye overfor fattige, undertrykte og all 
urettferdighet. Det utfordrer oss fordi Bibelen gjør det helt klart 
at det er vår oppgave som troende å bidra i kampen mot all urett. 
En sann lesning av Bibelen er umulig uten dette perspektivet.

Også Erik Solheim applauderer initiativet:
– Dette er en viktig bok! Det er på tide med et sterkere fokus 

på bibelens klare budskap om rettferdighet, uttaler han.
Høres dette ut som noe for deg? Bibelen kan bestilles på 

www.bibel.no eller i din lokale bokhandel!

Kampen mot fattigdom og urettferdighet er like viktig i dag som da Bibelen ble skrevet. 
En ny utgave av verdens viktigste bok legger nettopp vekt på dette. I tillegg bidrar en 
rekke kjente personer med nyskrevne tekstrefleksjoner. 
TeKST:  Andreas van der Eynden/Inger-Torunn Sjøtrø  IlluSTraSjON: Verbum forlag

UNIKT SAMARBEID 
om ny bibelutgave 
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sarya med noen av barnebarna utenfor familiens telt. 
Fedrene til barna ble igjen på sinjar-fjellet for å sloss mot is. 
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På flukt fra IS: 

Nødhjelp i Nord-Irak

KIrSTI NÆSS jobber vanligvis ved vårt Midtøsten-kontor i Jerusalem. I høst var hun i Nord-Irak for å 
lede vår innsats for de mange som flykter fra IS' grusomheter. Kirkens Nødhjelp leverer nå blant annet 
rent vann, sanitær- og hygieneutstyr til flyktningene. I denne artikkelen forteller hun om noen av dem 
hun møtte – og om hvordan en slik nødhjelpsoperasjon fungerer.ø

ye
n

-
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e

Det er en kald solskinnsdag i desember, og vi 
sitter utenfor familiens telt i Kabarto 1, en leir 
for internt fordrevne i Nord-Irak. I begynnelsen 
av august rullet IS inn i Sinjar-området hvor 
Saryas familie bodde. De dyrket jorda og holdt 
sauer. Yezidiene er en etnisk-religiøs minoritet 
blant kurderne i Irak. De kaller seg selv kristne. 
I løpet av en time var Saryas storfamilie på flukt 
– til fots, uten å få med seg noe. Ikke alle klarte å 
flykte. IS tok mange av yezidi-jentene til fange. Vi 
vet alle hva som ventet dem. Kona og døtrene til 
Saryas fetter var blant dem som ble tatt.

fluKTeN
Da de flyktet, dro de opp i fjellene. De var der 
i åtte døgn uten mat og med veldig lite vann. 
De så mange bli drept og andre som døde av 
utmattelse – eller som broren hennes fordi han 
ikke hadde medisinene sine. – Vi måtte forlate 
de døde på fjellet, og det plager meg, sier Sarya. 
De fleste mennene i familien ble igjen på Sinjar-
fjellet for å slutte seg til kampen mot IS. Resten 
av Saryas storfamilie ble hjulpet ned fra fjellet 

og inn i Syria av kurdiske geriljasoldater. Turen 
til Syria tok ti timer til fots. Familien har mange 
barn, og Saryas svigerdatter var høygravid. Fra 
Syria kjørte de i en liten lastebil til Duhok i den 
kurdiske regionen i Irak. Bilen står utenfor teltet 
nå, og det er vanskelig å forestille seg at det er 
mulig å presse inn 32 mennesker i den, selv om 
de fleste var barn. 

fra SKOle TIl TelTleIr
Da de kom til Duhok, ble de først installert i en 
skole, som så mange andre flyktninger. Her ble 
Saryas yngste barnebarn født. Strømmen av 
flyktninger fra Syria og internt fordrevne fra Irak 
økte kraftig da IS var på offensiven tidlig i fjor 
høst. Skolene i byen ble brukt til innkvartering, og 
de som ikke fikk plass der, slo seg ned i uferdige 
bygninger og andre steder hvor de fant plass. 
Samtidig planla lokale myndigheter med hjelp 
fra FN og internasjonale hjelpeorganisasjoner 
16 leire i området. 20. november flyttet Saryas 
familie inn i en nybygd leir.

Kabarto 1-leiren ligger sør for Duhok og huser 

– Vi fordelte det lille vannet som var mellom barna. En flaskekork til hver. Sarya forteller 
om de åtte døgnene de tilbragte på Sinjar-fjellet, omringet av IS. Hun kommer fra en 
stor Yezidi-stamme. Hun er familiens bestemor og fører ordet på vegne av familien. 
TeKST OG fOTO:  Kirsti Næss 

Befolkning:  
36 millioner 
hovedstad: Baghdad
Språk: Arabisk og kurdisk 
forventet levealder: 69,4 år
utdanning: 5,6 år

Irak

»
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vel 13 000 mennesker fra Sinjar-regionen. På den ene siden av 
hovedgaten bor jezidiene, og på den andre siden bor muslimene. 
Hver familie har et telt med en oppmurt kant rundt. Hvis familien 
har over seks medlemmer, har de to telt. På den ene siden av 
teltet er det toalett og dusj, og på den andre siden er det et lite 
kjøkken. Kirkens Nødhjelp sørger for drift og vedlikehold av 
vann- og kloakkanlegget i denne leiren og i naboleiren Kabarto 
2, som har samme størrelse. Vann, sanitær og hygiene hører 
sammen, så vi er også i ferd med å bygge opp et team som skal 
drive hygienearbeid i leirene. Dette inkluderer rekruttering av 
48 "hygieneaktivister" blant beboerne i leirene. 

eN NødhjelPSOPeraSjON Tar fOrm
Jeg kom til Duhok i den kurdiske delen av Irak i midten av 
oktober med oppdrag å sette opp vår nødhjelpsoperasjon der. 
Byen som fra før hadde vel 300 000 innbyggere, hadde blitt mer 
enn fordoblet på få måneder på grunn av alle som flyktet fra 
krigen både i Irak og Syria. IS hadde vært på frammarsj i en 
periode, og de sto da 50 kilometer sør for byen. På Dagsrevyen 
hadde jeg sett den samme filmsnutten flere ganger; en lang 
kolonne av kjøretøy med sorte IS-flagg som kjørte forbi et 
skilt med pil til Duhok… Det hjalp på nervene med en grundig 
sikkerhetsgjennomgang før avreise, tett kontakt med FN og 
andre hjelpeorganisasjoner etter ankomst og alltid å ha en bil 
med full tank i nærheten.

Før jeg kom, hadde kollegaer fra hovedkontoret 

forberedt grunnen. Vanningeniører hadde gjort tekniske og 
økonomiske beregninger og skisse til fire vann-, sanitær- og 
hygieneprosjekter (WASH) var klar. Og ikke minst var penger fra 
UD sikret. Etter hvert fikk jeg følge av spesialister på logistikk, 
sikkerhet og vann/sanitær. Nå har Kirkens Nødhjelp et team i 
Duhok med fem internasjonale og 24 lokalt ansatte og er i ferd 
med å utvide den lokale staben. 

NeTTverKING OG KOOrdINerING er NøKleNe
I sommer fulgte jeg Gaza-krigen på nært hold og lærte hvor viktig 
koordinering mellom de forskjellige hjelpeorganisasjonene 
er.  Hvem gjør hva, hvor og når? I Gaza var organisasjonene 
på plass før krigen, og kontakten var allerede etablert. I 
Duhok, derimot, var det mange nykommere slik som Kirkens 
Nødhjelp. Du "dumper" ned i et fremmed samfunn og må 
orientere deg raskest mulig. Da er det er viktig å skaffe seg de 
rette kontaktene og komme seg innenfor informasjonsflyten. 
Her fikk vi god hjelp av folk fra andre organisasjoner samt 
innbyggerne i byen. For eksempel var det vannrådgiveren til 
Unicef som satte meg i kontakt med en profesjonell oversetter 
(for registreringspapirene våre), som igjen satte meg i kontakt 
med vår framtidige husvert. 

Hvem som gjorde hva, hvor og når, ble avgjort på sektormøter 
hvor alle organisasjonene som jobbet innenfor en sektor, 
deltok. Jeg har tidligere hørt historier om kaotiske situasjoner 
hvor hjelpeorganisasjoner løper i bena på hverandre. Og også 

»

gawilan flyktningeleir øst for mosul er under utvidelse. teltene blir plassert inni rammene av mur, med kjøkken og toalett på hver sin side. her bygger 
kirkens Nødhjelp vann- og kloakknettet i nært samarbeid med de lokale vannmyndighetene.
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» syriske flyktninger i gawilan leir. "
alle" vil prate med oss, og "alle" vil bli tatt bilde av.
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I  fOKuS  NORD-IRAK

historier om sjåvinisme og dårlig samarbeid. Jeg opplevde 
ingen av delene. Vi fikk mye hjelp fra organisasjoner som var 
der før oss, blant annet Norsk Folkehjelp, Flyktninghjelpen og 
FN-organisasjoner. Holdningen var at alle ville at alle skulle 
lykkes til beste for dem vi var der for å hjelpe. 

Sektormøtene for vann, sanitær og hygiene var hver onsdag 
klokken 10. Da meldte organisasjonene inn behov de hadde 
avdekket. For eksempel: "Nå har noen familier slått seg ned 
der. De tar vann fra elven og noen barn har blitt syke. Hvem kan 
teste vannkvaliteten?" Det var også her organisasjonene meldte 
fra om hvilke oppgaver de påtok seg, og dette ble sirkulert til 
alle på stadig oppdaterte lister. Det viktige er å unngå gap og 
overlapping samtidig som at man må handle raskt. Det var her 
jeg rakk opp hånden på vegne av Kirkens Nødhjelp da vi påtok 
oss WASH-ansvaret for Kabarto 1-leiren, som skulle stå ferdig 
i november. Med litt sommerfugler i magen – for ville vi klare å 
få rekruttert nok folk i tide, og ville vi kunne jobbe der hvis ikke 
registreringen vår kom i orden til leiren åpnet? 

øNSKer Bare å leve I fred
Heldigvis gikk det bra. Layla viser meg inn i familiens lille 
kjøkken, som både har lys i taket og vann i springen. Hun bor 
i den muslimske delen av Kabarto 1-leiren. Familien bodde 
i Sinjar by, hvor mannen hennes, Zinal, var vaktmester på en 
skole. De sier de hadde et godt liv. Nå er de bekymret for at 
familiens barn ikke har hatt skolegang siden de forlot Sinjar i 
august. De flyktet via Mosul, som også er kontrollert av IS. Her 

leide de to biler til ågerpris for å komme seg videre til Duhok. 
Nå har lønnsutbetalingen stoppet, og naboer som er igjen, har 
fortalt at huset deres har blitt plyndret. De tenker på de mange 
som ikke rakk å flykte, og ble holdt tilbake av IS – som gisler slik 
at amerikanerne ikke skulle bombe byen. – Hva framtiden vil 
bringe, er det bare Gud som vet, sier Layla. – Vi vil tilbake når IS 
er borte. Vi ønsker bare å leve i fred.

SOlIdarISK lOKalBefOlKNING
I mellomtiden jobber kurdiske selvstyremyndigheter og 
hjelpeorganisasjoner for å imøtekomme behovene til alle 
som har flyktet. Å motta store mengder flyktninger og internt 
fordrevne representerer ofte en belastning for et lokalsamfunn, 
og noen steder fører dette til konflikt. I Duhok var det en 
utbredt vilje til å hjelpe de som kom, både fra befolkningen og 
myndighetene. Det gjaldt ikke bare kurderne som kom til sine 
egne, men også arabere som hadde flyktet fra IS. Skoleåret for 
byens barn begynte ikke før i desember. Først da var det blitt 
bygd så mange leire at alle skolebygningene kunne tømmes 
for flyktninger og internt fordrevne. Jeg hørte aldri noen legge 
skylden på flyktningene for denne situasjonen. "Vi må hjelpe 
dem", og "Takk for at dere er her for å hjelpe" var det jeg hørte og 
det jeg vil formidle tilbake til alle dere som bidrar til at Kirkens 
Nødhjelp er i stand til å hjelpe når kriser rammer uskyldige 
mennesker.  

det kryr av lekende barn i leirene. det synes kanskje ikke utenpå, men mange av disse barna har sett og opplevd ting barn ikke skal se og oppleve og som 
de vil bære med seg resten av livet.
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Åshild skare, kirkens Nødhjelps vannrådgiver, og hennes små hjelpere sjekker at designet for vann- og kloakknettet stemmer med terrenget.

kirkens Nødhjelp sørger for at layla og de andre internt fordrevne i 
kabarto 1- og 2-leirene har vann i kjøkkenkranene sine. layla invite-
rer oss til lunsj, selv om den månedlige matrasjonen hver familie får 
er på et absolutt minimum. 

Zinal og layla har 8 barn mellom 27 og 8 år. her er de i familiens telt sammen 
med minstemann ali og barnebarna sara og selmai. selmai ble født på flukt.
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aKTuelT  KAMPANJE

SE OSS INN I ØYNENE, ERNA!
#stoppklimakrisen

Du trenger ikke være ekspert på klimaendringer 
for å se hva som skjer med jorden vår. Det er nok 
å bruke øynene. Vi ser at klimaendringene fører til 
flere kriser verden over: Mer tørke, mer flom, og 
mer ekstremvær. Nå må Norge med Erna Solberg 
i spissen gjøre mer for å stoppe klimakrisen!

Delta i kampanjen, du også! Ta bilde av øyet ditt 
og tagg det på Instagram med #stoppklimakrisen! 
Da er du med på å gi statsministeren følgende 
beskjed: Vi vil ha en rettferdig klimapolitikk der 
Norge bidrar med mindre utslipp og mer penger. 
Jo flere bilder vi får, jo skarpere blir mosaikken 
og dermed budskapet til regjeringen.

NB: Har du lukket profil på Instagram? Da blir vi 
glade hvis du i tillegg sender oss bilde på e-post 
(kampanje@nca.no), ellers vil ikke øyet ditt dukke 
opp i mosaikken.
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SLIK GJØR DU

Ta et bilde av ditt 
eget øye.

Last bildet opp 
på Instagram 

og tagg det med 
#stoppklimakrisen.

Du kan også tagge 
@erna_solberg og 

fortelle henne hva du 
mener hun skal gjøre 

for klimaet.
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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

erna er en danseløve. Du var kanskje 
ikke klar over det, men på dansegulvet 
har dansen gått raskere og raskere de 
siste årene. Ryktet skal ha det til at hun 

ikke danser med hvem som helst. Likevel er det 
ikke sjelden at man kan se henne svinge rundt 
på en og annen uniformskledd storkar av den 
typen man ikke hører gode ting om.

Erna representerer her Norge, dansegulvet 
er det internasjonale våpenmarkedet, og når 
Erna danser med diktatorer er det en handel på 
gang. Den norske våpeneksporten til diktaturer 
er en skamplett på det norske arbeidet for 
demokrati og menneskerettigheter. I høst har 
Changemaker derfor utfordret henne til å være 
mer kresen i valg av partner. I april får vi svaret. 
Da skal stortingspolitikerne igjen diskutere den 
norske eksportpraksisen. 

Den voldsomme starten på 2015 med 
terrorangrepet på Charlie Hebdo, har på nytt gitt 
liv til ytringsfrihetsdebatten. Utenriksminister 
Børge Brende har uttalt at "ytringsfrihet er 
kjernen i ethvert demokrati". Samtidig kom en 
etterlengtet stortingsmelding om Norges arbeid 
med menneskerettighetene denne vinteren. 
Regjeringen framhevet menneskerettighetene 
som grunnmuren for all politikk. I Norge 
har vi skrevet menneskerettighetene inn i 
Grunnloven, og i Changemaker har vi skrevet 
dem inn i vedtektene våre, nærmere bestemt 
i selveste formålsparagrafen. Dette er nettopp 
fordi vi anerkjenner hvor fundamentale 
menneskerettighetene er for bekjempelse av 

fattigdom og urettferdighet, og dermed for å 
oppnå en mer rettferdig verden. Men før Norge 
kan utrope seg til menneskerettighetenes 
beste venn, er det viktig med en gjennomgang 
av rekken med dansepartnere som venter på 
tur.

Samtidig med ytringsfrihetsdebatten i Norge 
og resten av Europa mottar aktivisten og 
bloggeren Raif Badawi 50 piskeslag ukentlig 
for sin regimekritikk i Saudi-Arabia. Selv om 
Badawi har fått internasjonal oppmerksomhet, 
og blitt et symbol på ytringsfrihetens forhold i 
landet sitt, er han langt fra alene. Både i Saudi-
Arabia og i andre land vi eksporterer militært 
materiell til, blir menneskerettighetsaktivister 
og demokratiforkjempere arrestert og torturert 
for deres ytringer. Til tross for at Norge har tatt 
tydelig avstand fra dommen til Badawi og er i 
dialog med Saudi-Arabia, fortsetter vi eksporten 
av militært utstyr til landet. I løpet av de siste 10 
årene har Norge eksportert militært utstyr til 
Saudi-Arabia for over 650 millioner kroner.

I vår har Stortinget mulighet til å vise at de kan 
danse, uten å valse over menneskerettighetene. 
Changemaker gir diktatordansen bunnscore 
og håper at Stortinget nå har øvd nok til å 
holde en menneskerettslig takt i 2015. Erna 
har forhåpentligvis tatt sin siste dans med 
diktatorene.

EN SISTE DANS
OfTe STIlTe SPørSmål  
TIl ChaNGemaKer

Har Changemaker oppnådd 
noe?
-JA!
	 I 2013 fikk vi sammen med 
Kirkens Nødhjelp gjennomslag 
i ny regjeringsplattform for å 
investere mer av Oljefondet i 
fattige land.
	I 2012 fikk vi finansminister 
Sigbjørn "Siggy" Johnsen til 
å jobbe for land-for-land-
rapportering for norske 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.
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Kirkens Nødhjelp hadde i perioden fra 8. desember til 
16. februar 13 millioner pressetreff. Det betyr at hver 
nordmann i snitt ble eksponert for organisasjonen om lag 
to og en halv ganger gjennom pressen i denne perioden..

Fasteaksjonen: 
Oppkjøringen til kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon 2015 er 
allerede godt i gang. Nytt av året 
er konseptet superhelt, hvor 
barn inviteres med på å forandre 
verden. her en reportasje fra 
Oppland arbeiderblad om 
superhelter fra Vestre toten!

Presseklipp 
Desember 2014 til februar 2015

Afghanistan: 
i forbindelse med 

tV-aksjonen auksjonerte 
kirkens Nødhjelp og 

Operasjon skiglede bort en 
noe spesiell skiferie. turen 

går til afghanistan, og georg 
jakhelln fikk tilslaget. her et 

oppslag fra Budstikka med 
den glade vinneren, som 

nå lader opp til tidenes tur. 
turen ga 61000 kroner til 

tV-aksjonen, som skal sikre 
rent vann til over en million 

mennesker over hele verden 
– blant annet i afghanistan.

Landeplager: 
i perioden like etter jul serverte 
norske artister nye versjoner av 
gamle landeplager. kampanjen, 

i regi av kirkens Nødhjelp, har 
som mål å få de menneskeskapte 

landeplagene til å forbli musikalske, 
ikke klimakatastrofer. her et oppslag 

fra møre-Nytt. 

Religion og bistand: 
For kirkens Nødhjelp er kontakten 
og samarbeidet med religøse aktører 
over hele verden helst sentralt for 
hvordan vi arbeider. en kronikk i Vårt 
land, skrevet av vår generalsekretær 
anne-marie helland, løftet nylig 
nettopp dette perspektivet inn i 
bistandsdebatten her hjemme.

Fredag 23. januar 2015

Tips oss! 
Tlf. 99 59 00 00
tips@budstikka.no

Abonnement tlf. 800 80 450
kundesenter@budstikka.no

Sentralbordet tlf. 66 77 00 00

Sandvika kl. 12.00–18.00:
Skyet, opphold. 
Flau vind, 1 m/s 
fra nordøst.

Sandvika kl. 12.00–18.00:
Delvis skyet, stort sett 
opphold. Flau vind, 
2 m/s fra sør-sørøst.

Været i dag: Været i morgen:

-4° 1°
Solen opp: 08.51    Solen ned: 16.09    Endring: + 1,24
Høyvann: 07.27 og 19.58    Lavvann: 00.17 og 12.35

Solen opp: 08.49    Solen ned: 16.11    Endring: + 1,28
Høyvann: 08.18 og 20.49    Lavvann: 01.16 og 13.41

Slitesterk. Georg 
Jakhelln fra Østerås 
liker å gå langt på ski – 
og reiser også langt for 
å oppnå spesielle 
skiopplevelser. 

– Det frister å gå på ski på ny ste-
der, sier entusiasten. 

Nå er 66-åringen klar for skitur 
et sted som garantert er «nytt» for 
de fleste. I Bamiyan-provinsen i 
Afghanistan.

Jakhelln har gjennomført 
mange langturprosjekter og gått 
alle de lengste turrennene på ski. 
Den lengste ferden hans er Fin-
land på langs, 1.800 kilometer 
tilbakelagt på 32 dager. Til sam-
menligning er det ca. 600 kilome-
ter tvers over Grønland. Da Liv 
Arnesen gikk alene til Sydpolen, 
tilbakela hun 1.200 kilometer.

– Jeg hadde tenkt på at det 
skulle være moro å gå på ski i Afg-
hanistan eller Iran. Det var helt 
tilfeldig at jeg oppdaget tilbudet. 
Det var i forbindelse med TV-
aksjonen at organisasjonen «Ope-
rasjon Skiglede» auksjonerte bort 
en stitur i Afghanistan i samarbeid 
med Kirkens Nødhjelp. Verdi ca. 
25.000 kroner.

Vant budrunden
Georg Jakhelln vant budrunden 
og fikk tilslaget på 61.000.

– Jeg kjøpte en «forundrings-
pakke». Visste ikke hva turen 
innebar, hvor den skulle gå, og 
når. Men jeg regnet med at det 
hele vil foregå i trygge former, 
siden Kirkens Nødhjelp står bak.

Nå vet han mer. Turen går i 
februar i en rolig del av landet 
der man både prøver å lære afg-
hanere å gå på ski samt å etablere 
tilbud til turister. Det blir et renn 

ca. 2.500 meter over havet, i en 
helt annen form enn Georg Jak-
helln er vant med. 

– Man skal gå 1.000 stigning, 
med feller på skiene, og så renne 
ned igjen. Konkurransen arrange-
res for femte gang. De innfødte er 
vant med slike øvelser, og pleier 
å vinne.

Turen er for to. Jakhelln har 

invitert en kollega. På andre turer 
har barnebarnet Martin vært med. 

De gikk for eksempel. Canada 
skimaraton sammen da han var 
13 år: 164 kilometer fordelt på to 
dager. Og turen Gjøvik-Oslo da 
han var 12 år: 150 kilometer for-
delt på to dager.

   Torgeir Strandhagen

torgeir.strandhagen@budstikka.no

Langturentusiast forbereder seg til spesiell utflukt

På ski i Afghanistan

LANG LANGTUR: Georg Jakhelln gikk Finland på langs 2009, som første nordmann. Her vel fremme ved Tanafjorden etter 1.800 km. Han liker turer som krever planlegging.  ALLE FOTO: PRIVAT

TURRENN: Georg Jakhelln i mål 
etter 95 kilometer lange Troll Ski 
Maraton i fjor.

MILSLUKERE: 
Georg Jakhelln 
har gått Høvrin-
gen-Lilleham-
mer, 165 km, på 
én dag. Her med 
barnebarnet 
Martin på tur i 
Rondane. 

Les vår nye og forbedrede eAvis
Hvis du ennå ikke har lastet ned den nye appen, gjør det i dag!

verdidebatt Debattredaktør Johannes Morken Y debatt@vl.no

Bistand
Anne-MArie  
HellAnd
Generalsekretær.  
Kirkens Nødhjelp

Det er viktigere enn noen 
gang å ha kunnskap og 
evne til å forholde seg 
fruktbart til religio-

nen og dens ledere i land norske 
myndigheter og vi bistandsorga-
nisasjoner ønsker å støtte. Derfor 
er undersøkelsen som paraply-
organisasjonen Digni nylig har 
gjort (Vårt Land 26. januar) så 
viktig. Den viser at norske bi-
standsarbeidere flest er enige i 
at religion er en vesentlig makt-
faktor i Sør, men at religion ikke 
må blandes inn i et profesjonelt 
utviklingsarbeid. Den holdnin-
gen er ikke faglig holdbar.

Mot terror. Det går et belte 
på tvers av kloden med sårbare 
land, fra Afghanistan, Pakistan, 
over Midtøsten til Sahel og Mali. 
Mange av disse landene har en 
majoritet av muslimer og har 
også islamistiske grupperinger. 
I mange samfunn spiller religion 
og religiøse samfunn en veldig 
viktig rolle

Det er viktig å engasjere disse 
gruppene i kampen mot terror. 
Siden regjeringen ønsker å øke 
innsatsen mot disse sårbare lan-
dene, forventer vi et tydelig grep 
for å involvere religiøse ledere, 
ellers vil ikke initiativene lykkes. 
Vi forventer at religion blir en del 
av analysen i all involvering, ikke 
minst i humanitære operasjoner.

I landene der religionen er en 
stor maktfaktor, lykkes man ikke 
i endring uten at religiøse ledere 
er involvert. En dansk undersø-
kelse viser dette tydelig. Der kom 
det fram at befolkningen i Afrika 
har mest tillit til religiøse ledere, 
og minst til politi og domstol.

Etiopia. Kirkens Nødhjelp har 
over flere tiår opparbeidet kom-
petanse på dette området. Vi ar-
beider med religiøse ledere over-
alt der vi jobber – muslimske, 
buddhistiske og kristne.

Et aktuelt eksempel er fra Etio-
pia, der omskjæring av jenteba-
byer var vanlig i flere områder i 
landet. Det ble begrunnet både 
ut fra Koranen og Bibelen. Etter 
godt arbeid ute i landsbyene med 
informasjon og helsearbeid, lyk-
tes det våre flotte kolleger å filme 
en omskjæring for noen år siden. 

De hadde tilliten de trengte og 
fikk vist den på konferanser for 
religiøse ledere. Prester og ima-
mer reagerte sterkt. Noen kastet 
opp og besvimte, og ledere gikk 
tilbake og endret sin teologi og 
forkynte at omskjæring var i strid 
med rett lære. Det gjorde arbei-
det med å avskaffe en ytterst 
helseskadelig skikk mye lettere. 
Nedgangen i antall jenter som ble 
omskåret i et av områdene, er på 
over 90 prosent.

Legitimere. I dette eksemplet 
ser vi også hvordan religiøse le-
dere kan hindre utvikling ved å 
legitimere handlinger som ska-
der og undertrykker. Vi i Kirkens 
Nødhjelp som har samarbeid 
med religiøse partnere som en 
hovedsatsing, har derfor et spe-
sielt ansvar for å bruke tillitten til 
å kjempe for menneskerettighe-
ter i land med undertrykkelse av 
kvinner og andre sårbare grup-
per. Religiøse ledere er en nøk-
kel hvis for eksempel vold mot 
kvinner og homofile skal få en 
ende. Som det blir sagt i Kirkens 
Nødhjelp: Flytter du patriarkene 
en centimeter, flytter du folket 
en meter.

Religiøse strukturer var der 

lenge før bistanden og moderne 
internasjonal samhandling star-
tet og de vil forbli der. Det vi et-
terlater oss eller lar være å gjøre 
i disse strukturene i dag, vil bli 
ført videre; både progressive og 
samfunnsendrende tanker. Men 
vi kan også bidra til hat mot vest-
lige verdier. For hvis man aktivt 
omgår konservative religiøse 
ledere, kan man ende opp med 
å styrke holdninger som går på 
tvers av menneskerettighetene.

På høy tid. Kunnskap om 
hvordan vestlige organisasjo-
ner og land best samhandler med 
religiøse institusjoner og ledere 
på, må bli en naturlig del av all 
analyse, integreres i all faglighet 
og påvirke våre handlinger. Det 
er på høy tid.

Uten kjennskap til religion og evne til å samarbeide med religiøse ledere, vil hverken bistand eller 
utenrikspolitikk føre til tryggere liv for sivile i sårbare stater.

Norsk religionsallergi

U 
Religiøse ledere er 
en nøkkel hvis for 
eksempel vold mot 
kvinner og homo-
file skal få en ende
Anne-Marie Helland

Etiopia: Redd Barnas informasjonskampanje mot omskjæring av jenter virker. Degtenu Manalebeh (70) har omskåret flere tusen jentebarn. Her demonstrerer hun i 2007 hvilke redskaper 
hun brukte. Foto: Anbjørg Bakken/NTB scanpix

si din mEning
Y verdidebatt.no

Hva mener du om forholdet mel-
lom bistand og religion? Ta ordet 

i vårt nettforum.

vårt land

16 
mandag 2. februar 2015
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Hvem? 
	Hanne Sofie Lindahl (24). 
Født i Oslo og oppvokst 
i Elfenbenskysten og i 
Oslo. Jobber som leder i 
Changemaker. 

Aktuell?
	Ble valgt som leder i 
ungdomsorganisasjonen 
Changemaker i april 2014, 
og skal nå innta sin første 
fasteaksjon i ledertrøya. 
Nylig var hun i Pakistan for å 
lage årets fasteaksjonsfilm.

5 tett på

	hvilke nettsider sjekker  
du jevnlig?

Jeg sjekker nrk.no, twitter.
com, reddit.com.

	hva leste du sist? 
"Gjennom de renes land" av 
Kristin Solberg. Fantastisk 
bok som skildrer flere sider av 
Pakistans historie og kultur.

	en film som har gjort  
inntrykk? 

"Interstellar". En spennende 
og hjerteskjærende science 
fiction-film som handler 
om at menneskeheten har 
ødelagt jorda og må ut i 
verdensrommet på jakt etter 
en ny beboelig jordklode. 
Krysser fingrene for at vi 
slipper å ta den reisen i 
framtiden.

	hva gjør du for å slappe av?

Jeg ser TV-serier eller 
hører på podcast. Anbefaler 
"Taxcast", den nye podcasten 
om globale skattespørsmål, 
eller "Serial" for folk som 
elsker krim! 

	hvilken sak engasjerer  
deg mest?

For tiden engasjerer jeg meg 
mest i Norges eksport av 
krigsmateriell til diktaturer 
og håper at Norge tar et 
oppgjør med eksporten som 
bidrar til å støtte og legitimere 
udemokratiske regimer. 

TeTT På  HANNE SOFIE LINDAHL
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SYKT eNGaSjerT
Hanne Sofie Lindahl skal til å gjøre inntog i sin første fasteaksjon som Changemaker-
leder. Tanken på det stresser henne derimot overhodet ikke. Nei, tvert imot storgleder 
hun seg og lader like så gjerne opp med en familieferie i Australia. 
TeKST:  Tuva Bjordal fOTO: Privat

hanne Sofie har vært leder i Changemaker siden 
april i fjor, men har vært aktiv i organisasjonen 
i det hun omtaler som "fem fantastiske år". 
Hun forteller entusiastisk om den første 
perioden som leder av Kirkens Nødhjelps 

ungdomsorganisasjon:
– Det har vært spennende, utfordrende og fantastisk 

gøy! I høst har vi hatt en kampanje som forsøker å stanse 
norsk våpeneksport til autoritære regimer, og det har 
vært en megabra kampanjetid! I løpet av mars får vi vite 
om vi har fått det til, så dette er en veldig spennende 
tid for Changemaker. I tillegg har vi nettopp vunnet 
Ikkevoldsprisen 2015, så jeg går bare rundt og er stolt over 
Changemaker og det vi får til. Inspirerende og engasjerte 
ungdommer med humor og kunnskap er oppskriften på 
en mer rettferdig verden! 

STerKe INNTryKK I PaKISTaN
I november reiste Hanne Sofie til Pakistan sammen med 
Kirkens Nødhjelp for å lage årets fasteaksjonsfilm. I en 
mail fra Australia forteller hun engasjert om turen: 

– Pakistan var et helt fantastisk land, og det var 
spennende å få innblikk i Kirkens Nødhjelps arbeid 
i landet. Pakistan er imidlertid et land som blir 
rammet av hyppigere flommer som en konsekvens av 
klimaendringene. Når flommen kommer oftere, står fattige 
mennesker i fare for å bli enda fattigere. Ungdommene vi 
møtte, hadde fått drømmer knust og livene totalt endret 
av flommen. Jeg håper årets fasteaksjonsfilm vil åpne 
øynene til ungdom om de dramatiske konsekvensene 
klimaendringene har og hva vi kan gjøre for å sørge for 
en rettferdig klimapolitikk.

#STOPPKlImaKrISeN
I slutten av januar lanserte Changemaker og Kirkens 
Nødhjelp klimakampanjen #stoppklimakrisen på 
bildedeletjenesten Instagram. Hanne Sofie har stor tro på 
kampanjen: 

– I kampanjen oppfordrer vi folk over hele landet til å 
legge ut bilde av sitt eget øye på instagram og gi denne 
beskjeden til Erna Solberg: "Erna, se oss inn i øynene. Vi 
vil ha en rettferdig klimapolitikk." Alle disse øynene skal 
leveres til Erna Solberg i slutten av fasteaksjonen. Det er 
en sykt kul kampanje på sosiale medier som vi håper å nå 
mange konfirmanter med! 

eN reTTferdIG KlImaPOlITIKK
Vi spør Hanne Sofie hva som må til for å få has på 
klimakrisen:

– Det er for sent å stoppe klimaendringene, men vi 
kan være med på å bremse dem. Vi er nødt til å starte 
her hjemme og kreve at Norge skal føre en rettferdig 
klimapolitikk. Det innebærer å gi økte midler til det 
grønne klimafondet og kutte utslipp på hjemmebane. 
Samtidig må Norge være en pådriver for at verden skal få 
på plass en rettferdig og ambisiøs klimaavtale. 

Selv om Hanne Sofie er på ferie, slipper hun ikke unna 
klimadebatten. 

– Været i Australia har endret seg drastisk i løpet av 
de siste 10 årene, så også her hører jeg folk snakke om 
klimaendringene. 

Gleder SeG TIl faSTeaKSjONeN
I år er temaet for fasteaksjonen klima og vann, temaer 
det er tydelig at Hanne Sofie brenner for. Selv om dette er 
hennes første fasteaksjon som Changemaker-leder, later 
hun til å ta utfordringen på strak arm:

– Jeg bare gleder meg til fasteaksjonen! Det er så gøy å 
holde foredrag for konfirmanter og fortelle dem at de har 
mer makt enn de tror. De kan være med på å kreve en mer 
rettferdig klimapolitikk. Det er mulig å skape endring! 
Og i år har vi laget tidenes politiske handlingsalternativ, 
så jeg gleder meg som en unge til å se konfirmanter over 
hele Norge ta bilde av øyet sitt. Det blir råbra!



40 kirkeNs Nødhjelp magasiNet  | 02 – 2015

NOrGe ruNdT

Changemaker 
vant ikkevolds-
prisen 2015!
 I januar ble Changemaker 
tildelt Ikkevoldsprisen 2015 med 
begrunnelse i organisasjonens 
brede arbeid med å fjerne 
de grunnleggende årsakene 
til urettferdighet og konflikt i 
verden. Nominasjonskomiteen 
begrunnet valget blant annet 
med organisasjonens «konkrete 
handlingsalternativer for å forbedre 
verden» og «uredde pekefingre 
overfor effekten av dagens politikk 
på verdens fred og rettferdighet». Vi 
i Kirkens Nødhjelp er stolte av vår 
fantastiske ungdomsorganisasjon 
og gratulerer med en skikkelig 
velfortjent pris. Hurra! 

frivillighetspris til 
bykomiteen i kristiansand 
 På Kirkens Nødhjelps årlige samling av frivillige 
på Sundvolden hotell har det siden 2010 blitt utdelt 
en frivilligpris i form av diplom og hederlig omtale. I 
år gikk prisen til bykomiteen i Kristiansand, som i 10 
år har vist stor evne og enormt engasjement som har 
blitt lagt merke til over hele landet. Siden 2005 har de 
bidratt «på en vesentlig måte til synlighet for Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon både lokalt, men i flere tilfeller også 
nasjonalt», heter det i begrunnelsen. Gratulerer til alle i 
bykomiteen, her representert ved leder Toby Tørresen (t.v) 
og Helge Bie Rieber, som får overrakt prisen av Kirkens 
Nødhjelps Siv Bonde.

internasjonal 
uke til inntekt for 
ungdom i Brasil 
 Under internasjonal uke ved 
Molde Folkehøgskole ble det samlet 
inn penger til skolens humanitære 
samarbeidsprosjekt i Brasil. 
Prosjektet som Molde Folkehøgskole 
støtter, er et ungdomsprosjekt som 
ligger i utkanten av millionbyen 
Fortaleza i det nordøstlige Brasil, og 
som er ledet av Kirkens Nødhjelps 
søsterorganisasjon Diaconia. I løpet 
av kvelden kom det inn over 71.000 
kroner, og med det satte de ny 
innsamlingsrekord! 

superhelten olve 
er tilbake
 Husker dere Olve, gutten fra 
Hordvik som pantet flasker til 
inntekt for TV-aksjonen? Med 
superheltkappe er han nå i full 
gang igjen! Han samler tomflasker 
fra kjøkkenskapet, hos naboene, 
hos tante og alle han kjenner. 
Hvorfor? Jo, fordi Olve vet at 
tomflasker kan bli til penger, og 
penger kan bli til vann. Denne 
gangen går pengene til Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon, slik at enda 
flere barn kan få tilgang på rent 
vann. Følg med på fasteaksjonen, 
så kan det være du får se enda 
flere superhelter!

vIl du jOBBe 
SOm frIvIllIG fOr 

KIrKeNS NødhjelP?
Ring 22 09 27 00 og spør etter 

regionskonsulenten i ditt fylke.
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dette er en redigert versjon av anne-marie hellands refleksjon i 
den nye fattigdoms- og rettferdighetsbibelen. les mer om denne 
på side 26.

sarpsborg: interreligiøst samarbeid
 I år som i fjor stiller muslimske ledere i Sarpsborg opp som 
bøssebærere for fasteaksjonen. Det kristne og det muslimske miljøet 
i Sarpsborg har siden 2012 hatt religionsmøter, hvor dialog om tro og 
samfunn er viktige tema. «Det er klart at vi blir med på fasteaksjonen 
i år, også!», kom det fra en Imam i Sarpsborg under et av møtene. 
Nestekjærlighet og medmenneskelighet er sentrale verdier for både 
muslimer og kristne, og vi synes det unike samarbeidet i Sarpsborg er 
utrolig kult og til stor inspirasjon! 

vaNN fOraNdrer alT
Jeg innrømmer det – oftest tar jeg vann som en selvfølge. Alltid 
tilgjengelig og nærmest gratis. 

Men rent vann er ingen selvfølge. Jeg har også sett uro i 
øynene til foreldre som ikke har annet enn forurenset vann å 
tilby barna sine. De vet at vannet er helsefarlig, men skittent 
vann er bedre enn ikke noe vann. Heldigvis har jeg også deltatt i 
fest og feiring når en ny og trygg vannkilde er sikret.

Vann er forutsetning for liv. 
I Bibelen er vannet der i begynnelsen. I mørket – før lyset 

– ligger vanndypet der, et kaos som temmes og bringes til sitt 
rette sted. På den tredje skaperdagen skilles vannet fra det tørre 
landet, hav fra jord – og jorden blir grønn! Grunnlaget er lagt for 
livsutfoldelse, og Gud ser at det er godt!

I bibeltekstene er skaperverket fullt av liv og røre – før 
mennesket ankommer. Det samme forteller naturvitenskapen 
oss. Milliarder av år forløp uten menneskers fotavtrykk på 
kloden. Vår historie her er uvirkelig kort. Men vi har rukket å 
sette spor overalt, også der hvor vi aldri har satt våre føtter! 

Idyllen ved vannkilden brytes, leser vi – og Gud angrer (!) at 
han laget mennesker på jorden. Guds beslutning om å starte 
om igjen gjennomføres ved en ødeleggende storflom (1 Mos 7 og 
8). Dette er en brutal fortelling – med rot i virkeligheten!

I Kirkens Nødhjelp har vi krevende erfaringer med 
vann. Livsnødvendig og livgivende, ja!, men også ustyrlig og 
ødeleggende. Vann som ødelegger, synes å tilta i styrke og 
hyppighet. Det vitner om et skaperverk i ulage. Alt tyder på at 
det er vi mennesker, de sist ankomne på planeten, som trigger 
kaoskreftene. Vi har sviktet i forvaltningen av naturressursene. 
Menneskeliv er truet – de svakeste rammes hardest.

Rent vann er en menneskerett. Det er skandaløst at én 
milliard mennesker lever uten å få denne rettigheten oppfylt. 
Det kjempes om vannkildene på mange fronter. Store selskaper 
kjøper seg rettigheter og beslaglegger vann som naturlig skulle 
sikre folks liv. Verdens ledere har et stort ansvar. Vi utfordrer de 
som har makt og ressurser til ansvarlig forvaltning og rettferdig 
fordeling.

I møte med usikkerheten holder vi håpet levende. 
Håpstegnene ser vi rundt oss – når vannkilder sikres og 
helsesituasjonen forbedres. 

I bibeltekstene er regnbuen et håpstegn. I pakten med Noah 
er den et symbol på Guds selvpålagte forpliktelse til å verne 
livet mot dødskreftene (1 Mos 9).  Kirkens Nødhjelps symbol, 
hendene og duen, er hentet fra samme fortelling. Hendene er 
Noahs. Når duen som slippes ut fra arken ikke kommer tilbake, 
vet han at en ny begynnelse er mulig. 

Det vet vi og.

av anne-marie helland
Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

Andakt

et bånd for medhjelp 
 Ungdomsbedriften Embracelet ved Nadderud videregående skole 
i Bærum produserer armbånd hvor overskuddet går til Kirkens 
Nødhjelps «grønne skoler»-prosjekt i Haiti. Daglig leder i bedriften, Adna 
Mesic, besøkte selv Haiti og prosjektet i fjor høst og er initiativtakeren 
til samarbeidsprosjektet. Bedriften ble dannet gjennom faget 
entreprenørskap ved Nadderud videregående skole, og Adna forteller 
at det var stor enighet i gruppen om at de ønsket å jobbe med sosialt 
entreprenørskap. Bildet er tatt av Stein Halvorsen for Bærumsavisa. Vi 
synes det er utrolig kult når engasjerte og handlingskraftige ungdommer 
tar saken i egne hender. Dere er til stor inspirasjon!
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IEH ble etablert av:

Initiativ for etisk handel (IEH) – fra ord til handling

Det er ikke ulovlig å importere varer til Norge som er laget ulovlig i andre land. Derfor jobber IEH
for gode etiske valg innen handel. Vi vet det tar tid og vi vet det nytter.

Etisk handel betyr å fremme utvikling i en global sammenheng. Ekstrem overtid, helsefarlige
omgivelser på arbeidsplassen og mangel på levelønn er hverdagen for millioner av arbeidere i
global handel og produksjon. Handel fører til utvikling, hvis arbeiderne får anstendige forhold og miljøskader mini-
meres i hele produksjonsprosessen.

Utfordringene står i kø, men det er mulig å skape endring i kampen mot tvangsarbeid, barnearbeid, helseødel-
eggende arbeidsplasser, grov diskriminering og lønn under fattigdomsgrensen.
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global handel og produksjon. Handel fører til utvikling, hvis arbeiderne får anstendige forhold og miljøskader mini-
meres i hele produksjonsprosessen.
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NorwegiaN Hull CluB
er eN globalt ledeNde aktør iNNeN 

maritim forsikriNg 

www.norclub.no

EXPECT mORE
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Dues sportsreiser

 

 

Volstad Management AS 

Steinkargata 29, 4006 Stavanger 

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

www.norganic.no

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

Slik bruker vi pengene: Slik jobber vi:

Går til formålet 

Administrasjon

Anska�else av midler 

Langsiktig utvikling

Nødhjelp

Beslutningspåvirkning

Går til formålet 

Administrasjon

Anskaffelse av midler 

Langsiktig utvikling

Nødhjelp

Beslutningspåvirkning

Går til formålet 90, 2 % 

Administrasjon 6,5 %

Anskaffelse av midler 3,3 % 

Langsiktig utviklingsarbeid 64,9 %

Nødhjelp 24,3 %

Beslutningspåvirkning 10,8 %

89,6

6,4

4,0

Bøssebærerne kommer – ha kontantene klare!

støtt 
kirkens nødhjelps 

fasteaksjon 
22.-24. mars 2015


