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Du er der
Du var i Nepal i april, da jordskjelvet
knuste liv og livsverk. Du var i Syria og
nabolandene, i de utbombede byene
og de overfylte leirene. Du tok imot de
desperate flyktningene som har krysset
hav og grenser for å finne trygghet.
Du var der med rent vann, trygge
sanitærforhold, mat, klær, telt og tepper.
Du var med og reddet liv og forandret liv
over hele verden.
De vet ikke hvem du er, de som har
fått din hjelp. Heller ikke vi i Kirkens
Nødhjelp kan ta deg i hånden og takke
deg personlig for din støtte. Men vi vet
at vi ikke ville vært der da nøden var
størst, uten ditt engasjement. Vi vet at
vi ikke kan arbeide langsiktig uten våre
trofaste givere. Og vi vet at det er du som
er Kirkens Nødhjelp, du som arrangerer
fasteaksjonen, du som tar opp offer
til arbeidet vårt i menigheten din, du
som gir månedlig over AvtaleGiro, som
responderer på våre giverbrev, signerer
opprop mot urettferdighet, starter din
egen digitale innsamlingsaksjon, kjøper
symbolgaver i nettbutikken eller støtter
arbeidet på andre måter. Uansett hvor
stort eller lite; med ditt bidrag er du der
sammen med oss.

Takk for at du var der!
Og takk for at du fortsatt er med!
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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!
Kirkens Nødhjelp-magasinet
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef
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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

leder

Anne-Marie Helland
Generalsekretær i
Kirkens Nødhjelp

Et barn
er født
Julen er full av kontraster. Julen er tusen lys
i vintermørket; peisvarme inne og iskulde ute;
stress og kos; å gi og få; samværet med våre aller
nærmeste og ensomheten til de som ikke får plass
rundt bordet; julekrybben med den usle stallen i en
stivpyntet stue; barnet i krybben og barnet i haugen
av gavepapir; julens budskap om kjærlighet og fred
i en verden med krig, fattigdom og lidelse.
I år har verden kommet oss tettere inn på
livet. Nøden har utfordret grensene våre, både
landegrensene og grensene for vår solidaritet.
Flyktningkrisen i Europa har fått frem det verste
og det beste i oss, småligheten og rausheten. For
nesten 70 år siden strakte det norske folk ut en
hjelpende hånd til Tysklands sivile ofre gjennom
en stor innsamlingsaksjon i norske menigheter.
Slik ble Kirkens Nødhjelp født. Nøden kjenner
fortsatt ingen grenser. Sammen møter vi den med
grenseløs nestekjærlighet. Folk i nød skal ha hjelp!

Et barn er født. Det er det julen er, en feiring av
barnet og en feiring for barna. Bursdagsbarnet
selv ønsker seg hverken gull, røkelse, myrra – eller
nettbrett. Han ønsker seg mat til de sultne, omsorg
for de syke, at vi tar imot de fremmede. Han kaller
dem sine småsøsken, barna som fødes inn i vår
verden i dag. Hans lillesøster er født i Libanon, på
flukt fra krigen i Syria. Hans lillebror er født i ØstKongo etter en brutal voldtekt. De er like uskyldige
og sårbare som våre barn, like uvitende om hva
livet skal bringe dem, med det samme potensial for
godhet og ondskap.
Julen handler også om lister, ønskelister,
handlelister og huskelister. La oss føye til enda ett
punkt på listene våre: Ønsk deg en julegave som
forandrer verden! Gi trygghet til jul! Minn deg selv
og andre om barnet som er født!
Ha en velsignet førjulstid!

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
Kirkens Nødhjelp er medlem i
Innsamlingskontrollen
Norad støtter Kirkens Nødhjelps
arbeid for en rettferdig verden

NÅR BÅTEN SEILER INN

Forsiden: På Dorcas hus i Kongo får
Furaha Lugerero hjelp til å takle traumer
etter overgrep. Hun får også undervisning
slik at hun står bedre rustet til et liv etter
oppholdet på Dorcas.
Foto: Kristin Morseth/Kirkens Nødhjelp
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FOLK I NØD SKAL HA HJELP
Alle inntekter av NÅR BÅTEN SEILER INN går til nødhjelpspakker til
flyktninger. Du kan støtte med 100,- ved å sende sms:
NØDHJELP til 2468 eller gi din støtte via MobilePay nr 93 24 24 33

innhold | 05 – 2015

Synger julen inn:
Gabrielle Leithaug er en
av artistene på Kirkens
Nødhjelps førjulskonsert.
Hun var nettopp med Kirkens
Nødhjelp til Øst-Kongo. Det
ble et sterkt møte.

16

»

Et barn er født: Julen handler om det lille barnet som ble født
inn i fattigdom for over 2000 år siden. I møtet med moren som har
båret frem barnet, og med barnet, trer julens budskap frem. Det er
et møte med troen, håpet og med kjærligheten som er større enn alt
annet.

30

10

»

4	Leder
6 Verden rundt
Se glimt fra Kirkens Nødhjelps arbeid
over hele verden
8 Portrett
Før jul står han i Oslo Domkirke og synger til
inntekt for Kirkens Nødhjelp. Møt en engasjert og
ærlig Sigvart Dagsland
10 	Aktuelt: Når båten seiler inn
Årets mest omfattende julegave til Kirkens
Nødhjelp er sangen "En båt seiler inn" skrevet
av Tore Aas og sunget av titalls av Norges mest
folkekjære artister.
14 aktuelt: Flyktningekrisen
Kirkens Nødhjelp hjelper flyktningene langs
flyktningruta i Europa. Se hvor vi jobber og hva vi
gjør.
16	tema: Et barn er født
Kongo er et av verdens farligste land å bo i. Særlig
kvinnene lider under kjønnsbasert vold. Møt
kvinnene som får hjelp på Dorcas hus.
28	tema: Denis mukwege
Doktor Denis Mukwege er blitt lansert som
nobelpriskandidat flere år på rad. Det er ikke så
rart når man ser hvilken heroisk innsats han gjør
på operasjonsbordet. Møt mannen som redder
kvinner som er blitt helt ødelagt av opprørere som
bruker voldtekt som våpen.
30 Tema: Gabrielle
Gabrielle møtte Laba, overgrepsofferet som
nå er utdannet jurist. Det var ikke det eneste
uforglemmelige møtet Gabrielle opplevde i Kongo.
33	Aktuelt		
Changemakerspalten
34	Aktuelt:
Gaver som forandrer verden
36 Barnesider
Endelig gir Magasinet noe igjen til barna i
husholdningen. La dem prøve seg på barnesidene
og send inn svarene de kommer med.
38 Tett på		
Renata Ellingsen har vært i Hellas og Syria og
fulgt opp det partnerne gjør for flyktningene der.
40 Norge rundt
		 Se glimt fra lokale aktiviteter
41	Andakt
Av Bente Hjertenæs

Når båten seiler inn:
På rekordtid har et absolutt stjernelag
av artister stilt opp for å bidra til Kirkens
Nødhjelps arbeid for flyktninger. Med
sangen "Når båten seiler inn" skal vi her
hjemme samles om at folk i nød skal ha
hjelp og møtes med verdighet. Møt noen
av artistene og les om hvordan den unike
sangen ble til.

»
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v erden ru ndt

		 Zambia:
Vannpumper gir
skolepenger
 Sara Makayi Sindila og datteren Doris Sindila
er blant de som har nytt godt av et klimaprosjekt
drevet at Kirkens Nødhjelps partnere Caritas og
JCP. Prosjektet Community Managed Climate
Change Adaptation gir fotdrevne vannpumper
til folk som bor i distriktene slik at de kan dyrke
grønnsaker og annet på hageflekker. Bærekraftig,
miljøvennlig og ikke minst god ekstrainntekt for
de som drar nytte av pumpene.
- Dette prosjektet har hjulpet meg og familien
med inntekter til mat og skolepenger for barna
mine, sier Sara Makayi Sindila fornøyd.
Foto: Bellah Zulu /Kirkens Nødhjelp

		 Palestina:
Tøffe forhold i Jerusalem
 Konflikten i Palestina er trappet opp, noe som gjør hverdagen vanskelig for
Kirkens Nødhjelps ansatte i Jerusalem. Nylig fikk vi denne rapporten fra kontoret
vårt der:
- En dag bestemte jeg meg for å hente mannen min i bil, for sikkerhets skyld. Vi
ble stoppet på en kontrollpost, og vi fikk beskjed om at min manns arbeidstillatelse
ikke tilsa at han kunne være med meg i min bil. Bilen vår ble fotografert og registrert
som et "mistenkelig kjøretøy som frakter illegale borgere i Jerusalem", og vi måtte
gjennomgå en grundig undersøkelse. De israelske soldatene truet meg og sa at
dersom bilen ble stoppet en gang til med mannen min i, ville arbeidstillatelsen hans
bli inndratt og jeg risikerte "konsekvenser", noe som kan bety fengsel, sier en av våre
kvinnelige ansatte.
En annen opplevde å bli mistenkeliggjort ved et besøk på sykehuset vest i
Jerusalem.
- Jeg ble spurt ut om mine grunner for å være på sykehuset, hvorfor jeg gikk over
gaten, hvorfor jeg så ned og hvorfor jeg sjekket mobilen min, forteller vår ansatt, som
til slutt fikk besøkt faren som hadde gjennomgått en operasjon.
Det er heller ikke enkelt å finne en passende bolig i en by med så mange
kontrollposter. En av våre ansatte fant en passende bolig fem minutter fra kontoret.
Plutselig ble valget av bolig svært problematisk, og leiligheten ble liggende i feil
område av byen. Fire veisperringer ble satt opp, to av dem permanente. De andre to
var militære kontrollposter – og plutselig tok turen til arbeid 2,5 timer.
- Hverdagen i Jerusalem er nå både vanskelig og utrygg. Og vi er egentlig
privilegerte som har spesielle ID-kort som viser at vi er ansatte i Kirkens Nødhjelp,
noe som skulle gi oss bedre sikkerhet, sier en av de ansatte oppgitt.
Foto: Kirkens Nødhjelp

		 Tanzania:
Sykehus for 1,2 millioner
 I Tanzania har Kirkens Nødhjelp signert en 4-årig samarbeidsavtale
med Haydom Lutheran Hospital. Haydom Lutheran Hospital er et 60 år
gammelt sykehus startet av norske misjonærer som gjennom årene har
gitt helsetjenester av god kvalitet til fattige mennesker på landsbygda
i nordvestlige Tanzania. Dekningsområdet for sykehuset er 1,2
millioner mennesker. Sykehuset har svært gode helsefaglige kvaliteter,
men har hatt noen utfordringer på finansiering og administrasjon.
Kirkens Nødhjelp ser frem til å arbeide sammen med sykehuset for
kapasitetsbygging på helseadministrasjon og ledelse, fundraising for
sykehuset og politisk dialog for gode rammebetingelser for diakonale
sykehus i et velfungerende tanzaniansk velferdssystem. Kirkens
Nødhjelp og HLH kommer til dette samarbeidet med samme diakonale
grunnsyn og med med felles engasjement for fattige menneskers rett til
helsetjenester av god kvalitet.
- Sammen skal vi gjøre Haydom Lutheran Hospital til et enda bedre
sykehus for fattigfolk på landsbygden i Tanzania, vi skal ta syvmilssteg
mot finansiell bærekraft for sykehuset og dessuten vil sykehuset gå
tungt inn i den politiske dialogen for å gi alle landets diakonale sykehus
gode rammebetingelser som del av et velfungerende, tanzaniansk
velferdssystem, sier Tale Hungnes, Kirkens Nødhjelps representant i
Tanzania. Foto: Lucian Muntean/Kirkens Nødhjelp
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		 Zambia:
Har vann, mangler mørtel
 Utenfor Zambezi-distriktet i Zambia, mer enn hundre mil fra hovedstaden
Lusaka, finner vi dette nedslitte skolebygget. Det er vanlig at skolebygg på
landsbygda ikke renoveres, og dette har ikke vært pusset opp siden det var
nytt. Her bor de fattigste menneskene i landet. Kirkens Nødhjelps partner
JCP har ansvar for at skolen og elevene har rennende vann. Nå håper rektor
ved skolen på hjelp til å oppussing.
- Vi er glade for å ha vann, men trenger hjelp til infrastruktur og
vedlikehold. Lærerne slutter fordi de ikke orker å jobbe under slike forhold,
sier Mr. Gilbert Muluwa. Foto: Bellah Zulu /Kirkens Nødhjelp

Klimakaravane i Afrika

		 Zambia:
Bikuber redder skogen
 Kabompo-distriktet har lenge vært kjent for å produsere Zambias
beste honning, men med honningproduksjonen følger nedhogging
av skogen for å lage de tradisjonelle bikubene. Nå jobber Kirkens
Nødhjelps partner Caritas med et klimaprosjekt der bøndene læres
opp til å bruke moderne bikuber, noe som øker produksjonen av
honning og reduserer skogshogsten. Her ser vi birøktere som
inspiserer de mer moderne bikubene – fulle av honning.
Foto: Bellah Zulu /Kirkens Nødhjelp

 Kirkens Nødhjelps M'theto Lungu deltar på “We Have Faith Act Now for
Climate Justice”-kampanjen I Afrika. Her lobbes det for bedre klima gjennom
ni land, slik klimapilegrim gjør det I Europa, fra Svalbard til klimatoppmøtet
i Paris. Karavanen har nå vært i syv land og holdt konserter og appeller med
kirkeledere, politiske ledere, ungdommer og andre organisasjoner.
- Hovedbudskapet er at Afrika lider under utslipp fra vestlige land,
som fører til klimaendringer, som igjen fører til skade i afrikanske land.
Vanlige folk ble oppfordret til å skrive under på oppropet som skal leveres
til de politiske lederne i Afrika som skal på klimatoppmøtet i Paris. I dette
oppropet krever vi at verdens ledere må binde seg til en klimapolitikk som
ikke endrer temperaturen i verden mer enn to grader pluss, sier Lulungo og
legger til at karavanen også har en viktig effekt lokalt.
- Vi ser at vi har fått lokale klimaambassadører langs hele ruta,
ambassadører som lover å kjempe klimakampen lokalt ved å jobbe for
klimavennlige og klimatilpassede produksjonsmetoder, sier Lulungo.
Foto: Kirkens Nødhjelp
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portrett sigvard dagsland

Det handler om
medmenneskelighet

Et barn er født: Sigvart Dagsland har et tett
program før jul, men stiller likevel opp for Kirkens
Nødhjelp. Sammen med Gabrielle, Ingrid Olava,
Tord Gustavsen og Oslo Kammerkor deler han
av sitt musikalske overskudd i en fullsatt Oslo
Domkirke 26. november.
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-Medmenneskelighet er det viktigste for kirken, sier Sigvart Dagsland.
Medmenneskelighet kjennetegner Kirkens Nødhjelps arbeid og er den
siden ved organisasjonen jeg setter mest pris på.
Tekst : A ina Johnsen Rønning/Krist in M orset h Foto: Han s Fre drik As bjørn s e n

V

i får noen minutter
sammen
med
Sigvart
før han drar nordover
for å holde konserter.
Nord-Norge er en landsdel
han besøker så ofte han
kan. Denne gangen starter han alene,
før han avslutter turneen sammen med
kona Karoline (Krüger).
– Hva tenker du om at Kirkens
Nødhjelp løfter frem den glemte krigen
i Kongo, når hele Norge snakker om
flyktningene?
– For å være ærlig hadde jeg ikke hørt
om den da jeg ble spurt. Jeg stilte rett
og slett opp fordi jeg både liker og stoler
på Kirkens Nødhjelp. Jeg er helt åpen
for å samarbeide med dere. Dessuten
er artistgjengen dere har fått med
spennende!
Speed dating

- Hva synes du om at Kirkens Nødhjelp
bedriver "speed-dating" med gode
artister og setter sammen stemmer som
ikke har opptrådt sammen tidligere?
Sigvart ler. -Det er jo gøy å prøve
«speed-dating» på denne måten da,
ettersom jeg er godt gift og ikke driver
med denslags ellers.
Han fortsetter: – Seriøst, det er jo helt
topp, og det var nettopp blandingen av
artister som vekket nysgjerrigheten min
da jeg ble spurt. En fin miks! Tord og
Ingrid Olava har jeg spilt med en gang
før, men aldri Oslo Kammerkor eller
Gabrielle. Men jeg har to jenter hjemme
som spiller Gabrielle, så jeg er temmelig
oppdatert på hva hun driver med. Jeg
gleder meg, rett og slett!

På flukt
Sigvart har tidligere engasjert seg for
flyktningenes sak. Sangen Festung
Europa skrev han i 1992, som en reaksjon
på EUs murer mot verden.
– Denne sangen er igjen skremmende
aktuell. Mye av den politikken som føres
i dag er kald. Det er mye god vilje rundt
i landet vårt, men det er lett å føle seg
maktesløs når man bare kan hjelpe noen
få. Samtidig så vi en stemningsendring
med bildet av den lille gutten på stranda
ved Middelhavet. Det viser hvor sterkt et
bilde kan være. Bilder og musikk har en
voldsom kraft, sier Sigvart.
Hjemme i kirken
Helt siden han som barn og korsanger
sprang mellom benkeradene i Stavanger
domkirke, har Sigvart følt seg hjemme i
kirkerommet. Men han har aldri likt å bli
karakterisert som «kristenrocker». -Den
merkelappen er det andre som har hengt
på meg, det er bare kunstig.
Sigvart har i høst engasjert seg for
en åpen folkekirke. – Det handler om
medmenneskelighet, sier han.
Nytt album
Nå, fire år etter forrige studioalbum, er
Sigvart i gang med et nytt album.
– Jeg har gjort en del prosjektalbum
der jeg gjør spesielle ting. Det forrige
albumet mitt var viktig for meg å gjøre,
men jeg kjente etterpå at jeg ikke brant
så mye for det. Det har jeg aldri opplevd
før. Da tenkte jeg at mitt neste album må
være et skikkelig musikalsk «avtrykk».
Det betyr at jeg vil gå tilbake til røttene,
i alle fall musikalsk.

– Det virker som de låtene som setter
seg mest fast hos folk er de du har skrevet
om barndommen, det å miste noen og
om sykdom. Blir man en bedre formidler
av å ha kjent smerte på kroppen?
– Mitt livsmotto er Mest mulig lykke
alltid. Men, det hender jo ofte at livet
kommer i veien for det. Jeg har ikke noe
romantisk forhold til lidelse, og noen av
de gode låtene er laget helt avslappet. Så
er det jo ikke jeg, men lytterne, som skal
føle låtene.
– Er det fordi du har holdt på så
lenge at du er en av de mest folkekjære
musikerne vi har i dag?
– Jeg vet ikke om jeg er folkekjær.
Men jeg har insistert og laget låter lenge.
Insisterer man lenge nok, blir man en
del av den norske musikktradisjonen,
ler Sigvart og legger til:
– Hvis jeg på den nye platen kan lage
et par låter som folk spør etter om ti år,
blir jeg veldig fornøyd.
– Jeg har nok fått et større publikum
de senere årene. Hvorfor, vet jeg ikke
helt, men jeg tror nok at "Hver gang vi
møtes" har hjulpet. Lenge etter at mange
av låtene ble skrevet, har de fått lov til
å leve på egen hånd. Det er alltid låtene
som er i fokus. Om jeg er morsom på TV
har ikke så mye å si. Å være kjendis kan
sikkert være gøy, men folk kommer ikke
mer på konsertene dine av den grunn,
sier Sigvart.
– Du blir ikke litt sur da, når andre
artister radbrekker låtene dine?
– Ikke i det hele tatt. Det gjør meg bare
glad at andre tolker låtene mine. Det er
jo ingen ego-greie jeg holder på med. Det
er fint at låtene blir brukt. Det er jo på
den måten de overlever tiår etter tiår.
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A kt uelt Når båten seiler inn

Når båten seiler inn
Flere titalls av våre mest folkekjære artister har sammen spilt inn sangen "Når båten
seiler inn". Alle inntekter knyttet til den unike innspillingen skal i sin helhet går til Kirkens
Nødhjelps arbeid for flyktninger. T ekst: Arn e G rie g R iis n æs / Ain a J o h n s e n R øn n in g FOTO : Krist in Mors e t h

I

kke siden tsunamikatastrofen for
ti år siden, og sultkrisen i Afrika
på midten av åttitallet, har et så
stjernespekket lag av artister gått
sammen om en sang som skal
hjelpe de som trenger det som aller
mest. Denne gang er det Helene Bøksle,
Arve Tellefsen, Carola, Ole Edvard
Antonsen, Hanne Krogh, Sølvguttene,
Trine Rein, Maria Arredondo, Martin
Halla, Oslo Gospel Choir – og et kobbel
av andre toppartister som står sammen
med Kirkens Nødhjelp og arbeidet for
flyktninger i Europa og landene rundt.
- Tonene kom til meg en natt, og jeg
våknet opp med melodien på nattbordet
mitt. Teksten kom da jeg så en reportasje
om et syrisk ektepar på en strand i
Berlin. De var begge leger og fortalte til
TV-teamet at de heller ville fryse i hjel på
en strand i Tyskland enn å få en bombe i
hodet med hilsen deres egen president,
sier Tore W. Aas. Mannen bak Oslo Gospel
Choir og en rekke kjære sanger som "En
stjerne skinner i natt" har sammen med
artistene jobbet mer eller mindre på
døgndrift i studio de siste ukene for å få
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det endelige resultatet på plass.
Alle artister og øvrige involverte har
stilt opp gratis, og mange vil fremføre
sin egen versjon av sangen på sine
julekonserter over det ganske land.
Sammen bidrar den imponerende
dugnadsgjengen til at Kirkens Nødhjelp
og våre partnere kan hjelpe enda flere i
den verste flyktningkrisen siden andre
verdenskrig.
Som datter av en flyktning, har
Stjernekamp-vinner Nora Foss Al-Jabri
en ekstra motivasjon til å stille opp.
Hennes far flyktet fra Saddam Husseins
regime under Golfkrigen.
- Pappa flyktet fra krig og elendighet
for 20 år siden, og jeg har hørt historiene
hans gang på gang. I Irak var det da vanlig
å høre bomber falle og kjenne det riste i
bakken. Ingen skal ha det slik. Det er
fælt å høre om hvor fælt flyktningene har
det nå, både barn og eldre. Da jeg fikk
forespørselen, sa jeg ja med en gang, sier
Al-Jabri.

- Dette er jo ren nødhjelp, og det skulle
bare mangle at jeg ikke stiller opp når det
er behov for det, sier Inger Lise Rypdal på
vei inn i studio.
Med budskapet om at folk i nød skal
ha hjelp og alltid møtes med verdighet,
skal "Når båten seiler inn" varme hjerter
i konserthus, kirker og stuer før jul. Alt av
midler som kommer inn som et resultat
av den historiske innspillingen, vil i sin
helhet gå til å hjelpe de som er på flukt
fra bomberegn og bunnløs fattigdom.
- For første gang siden Balkan-krigen
mobiliserer Kirkens Nødhjelp til en
nødhjelpsoperasjon på europeisk jord, og
behovene er enorme og akutte. At et slikt
stjernelag stiller opp for flyktningene og
vårt arbeid med en så vakker og sterk
sang, er helt fantastisk. Vi er rørt og
utrolig takknemlige, sier Anne-Marie
Helland, generalsekretær i Kirkens
Nødhjelp.

NÅR BÅTEN SEILER INN

FOLK I NØD SKAL HA HJELP
Alle inntekter av NÅR BÅTEN SEILER INN går til nødhjelpspakker til
flyktninger. Du kan støtte med 100,- ved å sende sms:
NØDHJELP til 2468 eller gi din støtte via MobilePay nr 93 24 24 33
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Takk til alle som har vært med på å realisere dette prosjektet: Artister: Alexander Rybak, Hanne Krogh, Øivind Elgenes, Elisabeth An
Christian Ingebrigtsen, Mia Gundersen, Bjarne Brøndbo, Maria Arredondo, Torstein Sødal, Martin Halla, Inger Lise Rypdal, Nora
Hansen, Tor Endresen, Rune Larsen, Kine Ludvigsen Fossheim (Oslo Gospel Choir), Gro Myhren Værnes (Oslo Gospel Choir), Hans
Sander August Bodin Kristiansen (Sølvguttene), Herman Hjorthaug (Sølvguttene), Bastian Eggum Huuse (Sølvguttene), Rita Erikse
Tenors), Sveinung Hølmebakk (Nordic Tenors), Arve Tellefsen, Carola Häggkvist. Medvirkende kor: Sølvguttene, Oslo Soul Children,
Tore W. Aas. Musikere: Jonny Sjo, Kim Ofstad, Bernt Rune Stray, Frode Østang Mangen, Kjetil Bjerkestrand, Czech National Symphony
Studio, Asker, CNSO Studios, Praha. Teknikere: Jan Erik Kongshaug, Håvard Træthaug, Bjørn Erik Pedersen. Mastret: Björn Enge
Arrangert og produsert: Tore W. Aas.
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(Tore W. Aas)

Trette øyne våkner opp
når båten seiles inn.
Salte tårer viskes bort
av havets milde vind.
Ingen stjerne viste vei
over dype, mørke vann,
da de dro av sted
og gikk i land
på en ukjent strand.

FOTO: Tor Lindseth

Kan du høre vindens sus?
Kom og lytt til havets brus.
Kan du ane smerten
i hvert bølgeslag?
Du kan hjelpe en av dem
som har reist og kommet frem.
La oss holde flammen tent
til de får vende hjem.

ndreassen, Didrik Solli-Tangen, Helene Bøksle, Trine Rein, Gaute Ormåsen,
Foss Al-Jabri, Ole Edvard Antonsen, Maria Haukaas Mittet, Marian Aas
Esben Gihle (Oslo Gospel Choir), Lars A. Fredriksen (Oslo Gospel Choir),
en, Jan Eggum, Jan-Tore Saltnes (Nordic Tenors), Roald Haarr (Nordic
Oslo Gospel Choir. Dirigenter: Frikk Heide-Steen, Ragnhild Hiis Ånestad,
y Orcestra. Innspilt i: RainbowStudio, Oslo, Crystal Studio, Oslo, Whiteroom
elmann, Cutting Room, Stockholm Design og illustrasjon: Camilla Foss.

Vi vil kjempe dag for dag,
til våpnene legges ned.
Helt til alle folk på jord
får frihet og fred.
De som flyktet, er som oss,
en søster og en bror,
som har seilt av sted
og funnet havn
i landet vårt her nord.
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Kirkens Nødhjelp o

UNGARN
SERBIA
HELLAS
SYRIA
LIBANON
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JORDAN

og flyktningkrisen
Vi står midt oppe i den alvorligste flyktningkrisen siden andre verdenskrig. Kirkens
Nødhjelp utfører sin første nødhjelpsoperasjon på europeisk jord siden Balkankrigen.
Her er en oversikt over vår og det internasjonale Kirkens Nødhjelps innsats.
Kirkens Nødhjelp har siden begynnelsen
av fjoråret hjulpet over 2 millioner
mennesker på begge sider av konflikten
i Syria med blant annet rent vann,
sanitærforhold og hygieneartikler. Vi
oppskalerer nå innsatsen i Øst- og
Sør-Europa.

SYRIA

Over 1 million mennesker på begge
sider av konflikten har fått tilgang til
rent vann gjennom vårt arbeid. 335.116
mennesker i Syria er mindre utsatt
for smitte og sykdommer fordi de har
mottatt hygieneutstyr, hygieneopplæring
og latriner. 35.000 mennesker har fått
vinterklær, varme tepper og ovner.
Dette skjer i 2015:
 510.000 internt fordrevne (IDPs) og
lokalsamfunn i Idlib får tilgang til
avfall-og avløpssystemer
 172.000 får hygieneopplæring
 329.000 IDPS og lokalsamfunn får
tilgang til vann
 24.000 IDP-barn får tilgang til vann og
sanitær i skoler
 30.000 IDPS får vinterpakker med
nødhjelpsartikler
 7.000 flyktninger i Kobani, Tyrkia får
hygienepakker og ernæringstilskudd
for barn under 2 år samt
husholdningsartikler
 1, 2 millioner IDPS og lokalsamfunn
vil nyte godt av vann, sanitær og
hygieneprosjekter og motta vinternødhjelpsartikler

LIBANON

 52.000 syriske flyktninger har fått rent

vann, latriner, enkelt hygieneutstyr og
hygieneopplæring og er mindre utsatt
for smitte og sykdommer.

Dette vil vi oppnå i Libanon
innen juni 2016:
 37.500
flyktninger
og
deres
lokalsamfunn
får
tilgang
til
vann og sanitærsystemer samt
hygieneopplæring
 Det neste året: 28.500 syriske
flyktninger og libanesere får tilgang
til vann, sanitetssystemer i skoler,
sykehus og klinikker

JORDAN

 12.000 syriske flyktninger i Jordan har

fått rent vann, latriner, hygieneutstyr
og hygieneopplæring og er mindre
utsatt for smitte og sykdommer. Mange
har også fått tilbud om rekreasjon/
fritidsaktiviteter.

EUROPA

Det internasjonale Kirkens Nødhjelp har
med støtte fra Kirkens Nødhjelp de siste
månedene delt ut og sørget for vann,
mat, hygieneartikler, ulltepper, ullsokker,
støvler, skolemateriell m.m. til titusener
av flyktninger i Serbia, Ungarn og Hellas.
 Psykososialt arbeid for flyktninger
(primært barn og ungdom) i Ungarn.
 Satt opp dusjer og latriner, samt
renovert eksisterende utstyr, i Serbia
og Hellas.
 Kirkens Nødhjelp har hatt, og har, eget
beredskapspersonell (eksperter på
vann, sanitær og hygiene) på plass i
Serbia, Ungarn og Hellas.

Serbia

 Vann og sanitær til 60.000 i Presevo,

Beograd og Zajecar
til 6.600 i Presevo,
Zajecar, Beograd og Sid
 Utdeling av flere tusen hygienepakker.
 Matutdeling

Ungarn

 Matutdeling

til mer enn 87.000
personer i Barcs, Beremend og
Hegyeshalom
 Psykososialt arbeid i Vamosszabadi,
Bicske
 Informasjonsposter med oversettere,
600 personer i Beremend, Barcs og
Hegyeshalom

Hellas

Chios
 Utdeling av soveposer, liggeunderlag,
1750 stk hygienesett, skolemateriell,
	Renovert eksisterende toaletter og
dusjer samt elektriske anlegg – Chios
mottakelsesenter
 Telt for registrering
Samos:
500 soveposer



kirkens nødhjelp magasinet

| 05 – 2015 15

tema ET BARN ER FØDT

t
ghe
g
y
tr

Et barn
er født
Et barn er født i Øst-Kongo, der brutale
voldtekter brukes taktisk i konflikten om makt
og ressurser. Et barn er født i det utbombede,
istykkerrevne Syria. Et barn er født i Libanon, i
en overfylt flyktningleir. Et barn er født på flukt
fra fare til håpet om trygghet innenfor Europas
grenser. Et barn er født i Nepal, i Sør-Sudan, i
Malawi. Et barn er født i Betlehem.
I julen feirer vi barnet som fødes inn i vår
verden, uskyldig og sårbart. Vi markerer at
alle barn har samme rett til liv, trygghet og
muligheter. Støtt Kirkens Nødhjelps juleaksjon!
Gi trygghet til jul!
På Dorcas hus i Kongo får Furaha Lugerero
hjelp til å takle traumer etter overgrep. Hun
får også undervisning slik at hun står bedre
rustet til et liv etter oppholdet på Dorcas.
Foto: Kristin Morseth/Kirkens Nødhjelp
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Lille Victor er barnet til en navnløs voldtektsmann og til tenåringen
Maria, som har overlevd det unevnelige. På rehabiliteringssenteret
Dorcas hus får barnet en god start på livet, og Maria får en ny start.
Foto: Kristin Morseth/Kirkens Nødhjelp
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Når Maria (20) ser på
sønnen Victor, prøver
hun å ikke tenke på hva
hun har opplevd, for hun
vil ikke svikte ham.
T ekst: J oru n n S t ra n d As ke l a n d Foto: K rist in Mors e t h /K irke n s N ø d hj e l p

-M

in store redsel er vold. Jeg vil ikke at mine
barn skal oppleve all volden jeg har møtt.
Det vil ødelegge dem så veldig, sier Maria
(20) og forteller sin såre historie.
Marias familie bor 7 mil fra storbyen
Bukavu helt øst i det store landet Den demokratiske republikk
Kongo. I 2002 ble det krig i landsbyen der hun og familien
bodde, og de måtte rømme ut i bushen. De bodde i mange år
i provisoriske hytter laget av bananblader og var sårbare for
rebellgrupper.
- Mens vi var på flukt, da jeg var 14 år, kom rebellene om
natta, og fem menn voldtok meg og ødela meg med geværet.
Etterpå fikk ingen kontakt med meg, og en ambulanse tok meg
til Panzi hospital her i Bukavu. Jeg ble liggende på sykehuset
i sju måneder. Jeg fødte et barn etter den voldtekten. Ei jente,
hun er fem år nå, forteller Maria. Etter fødselen fikk de begge
bo på Dorcas Hus, som er rehabiliteringssenteret som kvinnene
kommer til etter operasjonen. Der blir de til de er sterke nok til
å stå på egne ben.
Reddet for andre gang
Etter at Maria og datteren var ute av Dorcas Hus, ble hun igjen
voldtatt.
- Jeg var i Bukavu by da en gammel mann løy og tok meg med
til et hus. Der var det flere som forgrep seg på meg. En holdt meg,
en annen tok beina mine og så voldtok de meg etter tur. Jeg gråt,
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og noen kom og reddet meg og tok meg
med til Panzi igjen, forteller hun. Igjen
måtte hun behandles av dr. Mukwege og
personalet på Panzi. Og, igjen er hun på
Dorcas Hus for behandling.
- Jeg holdt på å miste barnet, men
de klarte å bevare det, sier hun og ser
ømt ned på Victor, den sovende gutten på
fanget. Hun ser usikkert på oss:
- Når jeg ser på ham, prøver jeg ikke
å tenke på hva jeg har opplevd. Jeg
elsker ham og vil tenke framover, selv
om jeg frykter framtida. Jeg vil tenke at
han helbreder meg, men ofte er jeg så
fortvilet at jeg bare ser overgriperne igjen
i ham. Jeg vil avvise ham, forteller Maria
og tar en pause.
- Jeg har vært så desperat og trodd at
jeg ikke kommer til å klare å leve igjen.
Slik har jeg det i perioder ennå. Og jeg
er så redd for hvordan det skal gå når
jeg igjen skal leve et liv utenfor Dorcas,
sier Maria, som nå lærer å sy og sier hun
gjerne vil gå mer på skole. Men intens
hodepine gjør at hun ikke klarer hele
dagen.
- Min store redsel er vold. Jeg vil ikke at
mine barn skal oppleve all volden jeg har
opplevd. Det vil ødelegge dem så veldig.
Be for oss og vårt land slik at voldtekt og
vold stopper. Mange kvinner lider under
vold og voldtekter. Slik kan vi ikke ha det,
sier hun og setter Victor opp på fanget.
- Det jeg ønsker for Victor og datteren
min er at de skal få gå på skole. Men først
håper jeg at jeg blir uavhengig og får meg
en inntekt så jeg kan klare meg selv.
Ingen i familien min har kommet og spurt
etter meg. Jeg vil aldri svikte mine barn
på den måten uansett hva som skjer, sier
Maria.
Konflikten ingen stopper i
Øst-Kongo
I Øst-Kongo skaper rebellgrupper ute
av kontroll, lukrative gruver og etniske
konflikter krigstilstander alle vet om,
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men ingen virkelig stopper. Det betyr
stadig nye angrep på sivilbefolkningen.
Ikke minst blir kvinner og barn utsatt
for bestialske voldtekter som skader
dem fysisk og psykisk. Kirkens Nødhjelp
jobber med dem som er skadet, med
dem som står i fare for å skade andre,
og med dem som med livet som innsats
vil forebygge vold og skape trygghet i
Øst-Kongo.
De siste tre årene har Kirkens
Nødhjelp gitt hjelp til 2541 overlevende
etter voldtekter i trygge omgivelser mens
de får traumebehandling, skolegang og
arbeidstrening.
Traumer
Hvordan er det mulig å komme tilbake
til gode hverdager etter så fryktelige
overgrep som Maria og andre kvinner og
barn opplever I Kongo?
- Når vi møter kvinnene, lærer vi dem
først grunnleggende psykologi; hva som
skjer når et menneske blir traumatisert.
Det er for at hun skal kunne forstå seg
selv og sine egne reaksjoner. I neste
steg er oppmerksomheten på selve
hendelsen, forteller psykolog Justin
Cikuru, som har ansvar for terapidelen på
Dorcas. Da arbeider de med å forstå hva
som hendte, og hvem som har ansvaret
for ugjerningene:
- Vi gjør opp på et vis: dette skjedde,
det skjedde meg, slik var det. Det gjør
vondt, men det er viktig å få det ut og
tegne et bilde av det hun har opplevd.
Og da blir neste steg å spørre seg selv:
hvem vil jeg være nå?, forklarer Cikuru.
Hvis de har fått et barn som et resultat
av voldtekten, vil forholdet til barnet
være viktig, og psykologen forklarer at
forholdet til barnet går i faser:
- Når barnet er nyfødt, er ofte
mor beskyttet av en lettelse og de
første tilknytningshormonene. Da går
tilknytningen til barnet ofte fint, men etter
hvert kommer utfordringen med minnene

som plager mor, og arbeidet begynner.
Ofte kjenner de på hat overfor babyen,
fordi den minner om overgriperen:
- Vi hjelper dem til å forstå at barnet
er en konsekvens av en voldtekt, men
ikke en grunn. Målet er at de ser på
barnet som en mulighet, som en som
skal kjempes for og elskes, akkurat
som de må kjempe for seg selv. Man
overfører de vonde følelsene til babyen.
Da er jobben vår å sikre at barnet ikke får
skylden for det som har skjedd, forklarer
psykologen. Han forklarer at de arbeider
med traumebehandling og kognitiv terapi
både individuelt og i grupper etter hva
pasienten trenger.
Livshjelp
Dorcas hus har et studio som brukes til
musikkterapi:
- Vi lager tekster og setter ord på
følelsene vi har når vi for eksempel ikke
klarer å elske oss selv og mister håpet.
Det de fleste av kvinnene vi arbeider
med drømmer om, er jo et trygt liv med
utdannelse og en jobb. Bare få leve
et godt liv, sier Cikuru og forteller at
gjennom musikken kommer gleden:
- Og det er mye verdt å le og glede seg
igjen etter så traumatiske opplevelser,
sier han og legger til at de også underviser
i hvordan man kan være en god mor, for
mange av dem har savnet mye da de var
barn selv.
- Vi snakker også om hvordan du kan få
kontakt med andre og få venner som kan
være til gjensidig glede. Den aller største
utfordringen vi har, er overgangen til et
hverdagsliv for kvinnene vi behandler.
Ettervern. Noen har en familie som tar
i mot dem. Andre finner sammen som
kvinner i samme situasjon, bosetter seg
i nærheten av hverandre og i nærheten
av senteret. Her deltar de på møter og i
forskjellige kampanjer. Men andre klarer
ikke denne overgangen og er for sårbare.
Det er vår store bekymring, sier Cikuru.

Hva er Panzi Hospital?
Sykehuset ble opprettet av Dr Denis
Mukwege i 1999. Det var ment som
et sykehus for fødende kvinner,
men ble et voldtektsmottak som
måtte spesialisere seg på kirurgiske
operasjoner for å redde kvinner
og jenter med ødelagte underliv
etter krigsvoldtekter. Titusenvis av
kvinner og barn har fått livreddende
operasjoner.
Hva er Dorcas Hus?
Et rehabiliteringssenter i tilknytning
til sykehuset. Her får kvinner
traumebehandling, opplæring og
støtte i hverandre for å kunne klare
å leve igjen og ha egen inntekt. I
tillegg foregår det forskning og
forebyggende arbeid som spesialt
retter seg mot menn, ved senteret.
Kirkens Nødhjelp har bygget senteret
og er bidragsyter til driften.
Hva gjør Kirkens Nødhjelp
i Øst–Kongo?
Kirkens Nødhjelp arbeider med å
skape fred og forsoning, forebygge
og behandle traumer, kjønnsbasert
vold og sørge for rent vann og trygge
sanitære forhold dit folk flykter
internt. Kirkens Nødhjelp har jobbet
i Kongo i 25 år. Men vi støttet også
diakonalt arbeid der på 70-tallet.
De siste tre årene har Kirkens
Nødhjelp nådd 2541 overlevende etter
voldtekter med trygge omgivelser
mens de får traumebehandling,
skolegang og arbeidstrening. Hvert
år har organisasjonen også kontakt
med over 400 unge som står i fare for
å bli utnyttet av rebellgrupper.
Konflikten i Øst-Kongo
Krigen stoppet i 2003, men
konfliktene og volden har ikke
opphørt. Derfor sier mange at det
fortsatt er krig i Øst-Kongo.
Det er flere årsaker til at
overgrepene fortsetter. Kamp om
naturressurser og etniske konflikter
er to hovedårsaker til overgrep, noe
annet er at myndighetene ikke tar
ansvar for å avvæpne rebellgrupper.
Dermed blir dette krigen ingen vil
stoppe. I følge våre partnere opplever
sivilbefolkningen sjelden å bli
beskyttet på tross av at myndighetene
får informasjon om overgrep og FNs
største fredsbevarende styrke er
der. På noen områder som vold mot
kvinner mener de hele samfunnet er
traumatisert.
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«Jeg har dårlig
samvittighet for
at jeg ikke kan
gi barna mine et
bedre liv enn dette.»
Maisa Amas

I flyktningeleiren El Rahme i Libanon treffer vi
Maisa og hennes lille datter Lamis. Familien
er endelig trygg, men Maisa bekymrer seg for
barnas framtid.
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Jeg har
en drøm
Lamis er omkranset av smil og latter fra moren og fra
søsteren som leker i teltet. Den ti måneder gamle jenta
og hennes søsken har bodd i flyktningleiren i knappe 20
dager, men setter pris på å være i El Rahme.
T ekst : Tiz i an a C au l i Foto : G re g D e rmaqu e

-D

et er moro for dem.
Det er så mange
andre barn her, og de
leker ute nesten hele
dagen. For meg er det
litt vanskeligere, sier moren Maisa Amas.
Den 31-årige firebarnsmoren flyktet
fra Yarmouk, en palestinsk flyktningeleir
i Syria, med mannen sin Ahmed og Lamis
sine søsken for halvannet år siden. Da dro
de til Arsal, der Lamis ble født. På tross
av at de slet med å klare husleien, ble de
godt ivaretatt av huseieren.
- Jeg trodde hun var en venn, sier Maisa
og ser ned i gulvet. Men da det oppstod
opptøyer i en by nær den libanesiske
grensen mot Syria, tok tålmodigheten
slutt, og mange syriske flyktninger
opplevde som Maisa å bli kastet ut av
boligen de leide.
- De la skylden på oss, syrere, for
bombingen av mange libanesiske
soldater. Men vi er jo bare vanlige
mennesker som dem. Jeg kan fremdeles
ikke tro at huseieren gjorde dette mot
oss. Jeg hadde fortalt henne alt om oss
og hva vi hadde gått igjennom. Jeg trodde
hun var en venn, gjentar Maisa.
Krigen forfølger oss
Tidligere var familien, som opprinnelig
kommer fra Quasayr i Homs, bosatt i
Yarmouk der Ahmed hadde en trygg jobb i
Bank of Syria. Da krigen kom til Yarmouk,
forlot de alt de hadde og dro til Libanon.
- Det føles nesten som om krigen
forfølger oss. Først kom den til Homs, så
til Damaskus og Yarmouk, og nå er det
kamper i Arsal, sier Maisa oppgitt.
Da familien endelig kom til El Rahme,
var Lamis veldig syk med diaré, feber og
oppkast.
- Hun lå på sykehuset i fire dager.
Legene sa at hun var blitt syk av
det skitne vannet jeg brukte til

morsmelkerstatningen, sier Maisa.
Nå har Maisa endelig tilgang til
rent vann. Lamis får ikke lenger
morsmelkerstatning, men frukt og
yoghurt. – Legen sier at jeg skal gi henne
melk i tillegg, men det har jeg ikke råd til,
sier Maisa som heller ikke har penger til
legehjelp. Heldigvis har Lamis vært ved
god helse siden sykehusinnleggelsen. –
Hun trenger bare vitaminene sine, smiler
Maisa.
Selv om Maisa nå ser at Lamis leker
og ler, klarer hun ikke å ta øynene fra
datteren. Hun klarer ikke å slutte å
bekymre seg over henne.
Jeg har en drøm
- Jeg har en drøm. Jeg vil at hun skal
studere. Skole er veldig viktig for barn,
men mine får ingen utdanning. Jeg har så
dårlig samvittighet for at jeg ikke kan gi
barna mine et bedre liv enn dette. Lamis
betyr alt for meg, men noen ganger
tenker jeg at hun vil få det bedre om noen
andre hadde tatt henne bort herfra, sier
Maisa stille.
Helt siden de flyktet fra Syria har
ikke barna gått på skole. Familien har
ikke råd til skolepengene. Tre av barna
er i skolealder. Den eldste sønnen
hjelper faren med å grave en brønn nær
flyktningleiren, noe som letter litt på
familiens økonomiske situasjon. De to
eldste døtrene hjelper moren med å passe
lillesøsteren. De passer på at hun aldri
trenger å skrike etter oppmerksomhet. I
dag leker hun med en tannbørste de fikk
i en hygienepakke fra det internasjonale
Kirkens Nødhjelp. Batroul på åtte leker
utenfor teltet sammen med de andre
barna.
- De er alle veldig glade for å ha en
lillesøster. Men Batroul har det med å bli
sjalu. Hun var jo minstemann i familien
tidligere, sier Maisa.
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Et barn er født på flukt
Flyktningleirer er ikke bare midlertidige teltleirer. Noen steder vokser barna opp i
permanente leirer. Usikre framtidsutsikter og konflikter med fastboende gjør livet
vanskelig. Tekst: Aina Johnsen Rønning

-V

i
har
slike
faste
flyktningleirer
blant
annet
i
Darfur.
Menneskene der lever
med en fot i hver leir. De
vet ikke hva de skal gjøre. Når man spør
dem, så vil de tilbake til hjemstedet for å
dyrke jorda, men etter hvert som årene
går, mister de kunnskapen om hvordan
man skal drive landbruk. Noen leirer har
tredje generasjons flyktninger, sier Kari
Øyen i Kirkens Nødhjelp.
Ulike rettigheter
Internasjonale
lovverk
beskytter
flyktninger, også internt fordrevne. Man
har rett til matrasjoner, vann, skole og
helsetilbud den første tiden. Hvor lenge
avhenger av når man kan flytte tilbake.
At flyktninger etablerer seg nær byer
med mange fattige som ikke får disse
rettighetene, skaper ofte gnisninger. I
tillegg oppstår konflikter når flyktninger
kapper ned trær for å få ved til bålet eller
forsyner seg av den lokale vannkilden. At
presenninger byttes ut med jordvegger
slik at boligene ser mer ut som vanlige
hus, bidrar til at leirene smelter sammen
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med den opprinnelige bebyggelsen.
Livet i leirene er likevel et liv på vent. Å
bli født inn i en slik midlertidighet er ikke
ufarlig.
Flyktningleirene
har
ofte
dårlig system for oppfølging under
svangerskapet,
og
ofte
føder
kvinnene uten jordmor. Vi ser en høy
barnedødelighet mange steder. At
kvinnene som bor i leirene er utsatt for
overgrep, gjør at mange av disse barna
ikke er ønsket i utgangspunktet, sier
Øyen.
Manglende nettverk
Flyktningene har ofte etterlatt store deler
av familien der de kom fra, og den viktige
storfamilien er splittet. De nybakte
mødrene i leirene mangler nettverket de
ville ha hatt på landsbygda i Afrika.
- Derfor er ungene mer utsatt for
omsorgssvikt og fattigdom. Skoletilbudet
de får kan være mangelfullt. Noen steder
mangler utdannede lærere, og barna må
ta til takke med frivillige som gjør så godt
de kan. Jeg har sett mye enkle forhold,
der elevene sitter på steiner og lærerne
ikke har utstyr eller hjelpemidler, sier

Øyen.
- Hvorfor drar de ikke hjem så fort de
kan?
- De er redde for å miste den
tryggheten de tross alt har, matrasjonen
og skoletilbudet. De vet ikke om det er mat
til ungene der de kommer fra. I Darfur er
det rolige perioder, men folk stoler ikke
nok på at staten passer på og tør ikke dra
tilbake, sier Øyen.
- Hva gjør Kirkens Nødhjelp for at det
skal bli mer attraktivt å dra hjem når
konflikten er over?
- Vi bygger opp vanntilgang, helseklinikker, skoler og annet slik at folk skal
ha noe å komme hjem til. I Sør-Sudan
har vi hatt en del slike tiltak, og vi ser at
informasjon om at det nå er noe å komme
hjem til, brer seg fort. Dessuten demper
det konfliktnivået i området at viktige
basisbehov er dekket. Noen steder gir
man til og med støtte til de som reiser
hjem. Å bygge opp tilbud før flyktningene
kommer er noe vi bør gjøre mer av – men
vi må være sikre på at sikkerheten er på
plass først, sier Øyen.

Foto : Pa ul Je ffrey/ ACT Alli a nce

En mor kom frem i tide
Saras barn ble født på Ullevål sykehus. Ferden til Norge ble mye vanskeligere enn hva
den nybakte moren kunne tenke seg.
Tekst : E mel ine Pisched d a/Changemakermagasine

H

øygravid og alene med sin
ti år gamle datter flyktet
hun mot Europa. Turen gikk
blant annet med båt over
Middelhavet.
Sara beskriver en utrygg og
skremmende reise med verken nok mat,
vann eller ordentlige sitteplasser. På
veien ble de stoppet av flere væpnede
grupper. Først en av gruppe fra Tsjad,
som stjal alle smykker og penger de
hadde med seg. Inne i Libya ble de stoppet
av en gruppe fra IS.
– De kjørte mot oss i fem biler, stoppet
oss og spurte med en gang om vi var
muslimer. Jeg og flere av de vi reiste
sammen med er kristne, og vi visste hva
som ville skje om de fant ut av det. Vi
hadde hørt om ikke-muslimer som var
blitt drept av IS på denne veien. En av
muslimene i gruppen vi reiste med tok
seg av snakkingen for å overbevise dem
om at alle her var muslimer. De spurte
ham ut om ulike vers i koranen, og han
siterte. Igjen og igjen. De spurte om hvor
mange ganger han ba, han svarte fem, og
de nikket. Etter at de var fornøyde med
svarene hans, kom de med vann til oss,
så lot de oss kjøre videre.

Til Tripoli i Libya
Sara angret på at hun startet reisen
da hun og datteren satt i et skittent
hus i Tripoli som hun delte med
2000 andre mennesker. De libyske
menneskesmuglerne holdt dem i
forvaring der frem til de fikk plass på en
enda mer overfylt båt over til Italia. De ble
boende i en måned før de fikk reise videre.
Andre hadde i vært der i tre måneder.
– Jeg hadde hørt noe om de forferdelige
forholdene folk møtte på veien til Europa.
Men jeg tenkte at det ikke kunne stemme,
jeg tenkte at det var løgner. Jeg betalte jo
2000 dollar for den reisen. Men da jeg satt
i bilen over Sahara, eller i huset i Tripoli,
visste jeg at det ikke var noen vei tilbake.
Det var for sent å ombestemme seg.
Alt i huset var skittent, gulvene,
veggene, alle pledd og stoffer. Lopper
og lus overalt. Derfor ble også hennes
daglige aktivitet denne måneden å plukke
vekk lus fra hodene deres, fra kroppen,
klærne og liggeplassen.
– 2000 dollar var det vi alle betalte
dem, men likevel hadde de ikke nok mat
eller vann. Alle var livredde. Mange ble
syke og fikk infeksjoner, men ingen fikk
medisiner eller lov til å se lege. Jeg så
fem andre gravide kvinner i huset, de
fleste var veldig dårlige. To kvinner fødte

sine barn i dette huset mens vi var der,
uten noe legehjelp. Jeg var åtte måneder
på vei og hadde hatt mye smerter.
Terrorregime
Mennene som jobbet i huset var
bevæpnede og bar på seg store kniver.
De krevde absolutt stillhet i det overfylte
huset. Daglig ble de vitner til fysisk
avstraffelse. Hun beskriver en hendelse
hvor en av de libyske mennene syntes
gråten til en jente hørtes ut som latter.
«Hvorfor ler du?», hadde han ropt flere
ganger til henne, men hun gråt bare enda
mer. Han tok deretter frem kniven og
kuttet over tommelen hennes.
– De libyske mennene var som
djevelske monstre, eller som spøkelser.
Man kunne se at de var dypt triste
mennesker. Jeg forsto ikke hvorfor de
var så voldelige og forferdelige mot oss,
for det eneste vi ønsket var å komme oss
gjennom Libya og over Middelhavet.
Etter en måned i Tripoli ble de satt på
båten til Italia, 500 mennesker i hver, uten
vann. Etter nitten timer over Middelhavet
ble de reddet av et italiensk skip. På skipet
fikk de mat, vann, legehjelp og rene klær.
Endelig nærmet marerittet seg slutten.
Tre uker etter ankomst i Norge fødte
Sara en frisk datter på Ullevål sykehus.
kirkens nødhjelp magasinet

| 05 – 2015 25

tr

yg
g

he
t

tema et ba rn er født

Født i en
flyktningeleir
Kirkens Nødhjelp bistår i en rekke flyktningleirer over
hele verden. Man ser for seg at det å være flyktning er en
midlertidig situasjon, men mange steder er leirene blitt til
faste bosettinger – gjerne i utkanten av større byer. Det gir
ingen enkel livssituasjon for de som bor der.
T ekst OG FOTO : Hil in a Abe be

UTDANNING PÅ VENT
I flyktningleiren i Jewi, Etiopia møter vi
17 år gamle Nyadieng Ruazel. Hun har
nettopp fått sin første datter, Nyasebid.
Nyadieng flyktet fra sitt hjem i Malakal
sammen med moren sin for ett år siden.
Selv om Nyadieng er takknemlig for å
ha fått en frisk baby på helsestasjonen
i flyktningleiren, trodde hun aldri at hun
ville bli mor på flukt – uten et trygt hjem å
tilby datteren.
- Det kommer til å bli vanskelig å
oppdra et barn i en flyktningleir, sier
Nyadieng som er glad for å ha moren i
nærheten.
- Akkurat nå tar mor vare på oss
begge to, legger hun til. Hun håper å
kunne fortsette på sin egen utdanning
når datteren er stor nok til å bli overlatt til
moren på dagtid.
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Ingen til å klippe
navlestrengen
Noen telt bortenfor treffer vi 23 år gamle
Nyajouk. Hun er også nylig blitt mor. For
25 dager siden kom lille Chubath. Han
ble heller ikke født inn i en trygg familie.
Nyajouk er allerede enke og har nå
eneansvaret for fire barn. Ektemannen ble
drept under et angrep. Hun har også mistet
broren i krigen.
- Å miste begge to omtrent samtidig
knuste hjertet mitt, sier Nyajouk, som var
alene også under fødselen.
- Jeg måtte kutte navlestrengen selv,
sier hun og legger til at hun er glad det
ble en enkel fødsel, siden hun fødte alene
i teltet sitt i flyktningleiren. Ektemannen
var det eneste nettverket hun hadde, og
da livet i Sør-Sudan ble for vanskelig og
farlig, flyktet hun til Etiopia. Nå er hennes
største bekymring at hun ikke skal klare å
fø familien.
- Mannen min var den eneste som hadde
inntekt i familien. Nå når han er borte, er
ansvaret bare mitt. Jeg må finne en måte
å skaffe til veie penger til mat og klær, sier
hun.

Desperat reise
For seks måneder siden fikk Nytey en sønn
i leiren. Hun flyktet fra Sør-Sudan allerede
for to år siden, da krigen ble trappet opp.
27-åringen dro fra Uland, Malakal for
å finne en trygg havn i Etiopia. Som de
fleste andre i leiren, har Nytey mistet et
nært familiemedlem; hennes svoger. I ni
fryktelige dager gikk hun til fots sammen
med sine to barn på fem og åtte år.
Ektemannen ble igjen for å kjempe.
- Reisen var veldig vanskelig. Vi hadde
verken tilgang til vann eller mat. Vi måtte
spise blad fra trærne for å overleve. Flere i
reisefølget døde av sult, minnes hun.
Etter en tid kom ektemannen til leiren
for å se om familien var trygg, før han
returnerte til Sør-Sudan, der han er soldat.
- Jeg spør etter ham hver gang
det kommer noen fra landsbyen vår
til flyktningleiren. De forteller at han
fremdeles er i live, sier hun.
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Kongos kjem
Denis Mukwege snakker med oss der han beveger
seg fra operasjonssal til sykesal. Døgnet har ikke nok
timer for hans kamp for å redde kvinner som krigen i
Øst-Kongo har ødelagt på bestialsk vis.
Tekst: A ina Johns en Rønning/L ucian M untean Foto : Endre Vest v ik

K

linikken til Mukwege ble
opprettet for 16 år siden.
Han understreker at det
sykehuset har blitt til idag,
ikke er det de opprinnelig så

for seg.
– Det startet med at jeg så at kvinnene
i Bukavu, særlig sør i Bukavu, måtte føde
under veldig dårlige forhold. Jeg tenkte
det ville være en god start å opprette
en fødselsklinikk som kunne gjøre
enkle inngrep som keisersnitt, for å øke
andelen friske mødre og spedbarn. Men,
den første pasienten jeg fikk, kom ikke hit
for å føde, men fordi hun hadde overlevd
en gjengvoldtekt. Det var soldater som
hadde voldtatt henne, og etterpå ble
hun skutt i underlivet, noe som ødela
henne fullstendig. Jeg trodde ikke hun
ville overleve, sier Mukwege i en pause
mellom to operasjoner.
Masseødeleggelsesvåpen
Dette ble bare begynnelsen. I løpet av
en måned kom det ti liknende tilfeller til
Panzi-sykehuset. Etter to måneder hadde
Mukwege og hans team operert 45 slike
voldtektsofre.
- Jeg orker nesten ikke tenke på hvor
mange vi har operert. Det er mange, og
antall ofre minker ikke. Kan du tro det
– i forrige uke behandlet vi en fireåring!
Vi har til og med behandlet babyer. Det
er utrolig trist, sier Mukwege og heiser
oppgitt på skuldrene. Han er sliten av det
som på mange måter er en ensom kamp.
- Det er egentlig ingen som gjør noe
for å stoppe denne voldsbruken – verken
nasjonalt eller internasjonalt. Som om
dette var et individuelt problem. Men
når du ødelegger kvinner, ødelegger
du nasjonen. Å ødelegge kvinner er å
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ødelegge lokalsamfunnet. Nå ødelegges
også barn og småbarn, ting blir bare
verre, sier Mukwege.
Han håper fremdeles at dette en
gang tar slutt, og at sykehuset igjen
kan fokusere på å behandle gravide –
en gruppe som også har store behov for
bedre behandling. Antallet kvinner som
dør i barsel er svært høyt i Kongo.
- Det vi vil, er å slutte å behandle
kvinner som er utsatt for seksualisert
vold, og heller fokusere på kvinner som
er i ferd med å gi liv, sier Mukwege
oppgitt. Han er helt sikker på at denne
humanitære barbarismen kan stoppes.
- Jeg tror grunnen til krigen i Kongo er
de store mineralressursene vi har i landet.
Forskning viser at i alle områder der vi
har rikholdig med mineralressurser,
er det bevæpnede grupper. Overalt der
det finnes væpnede grupper, finnes det
drap, voldtekt og ødeleggelser. Jeg er
overbevist om at vi kan stoppe denne
volden. Det er mulig, sier han han slår
håndflata i bordet.
Masseødeleggelsesvåpen
Du
mener
dette
er
et
masseødeleggelsesvåpen?
- Det er klart det er det. Hva er
meningen med å voldta et barn på to
år? Disse voldtektene er ikke bare
for å traumatisere barnet, men for å
traumatisere hele landsbyen. På grunn
av disse overgrepene flykter folk til byene
der de ikke har noe. Ikke bolig, ikke mat –
ingenting. Folk flykter til byene og dør der
– fordi de ikke ser noen andre muligheter.
De vil gjemme seg, bli anonyme. Dette er
ødeleggende for samfunnet og et kraftig
våpen. Overgriperne kan ta over boliger
og hele landsbyer, sier Mukwege.

Regntiden er startet når vi besøker det
legendariske sykehuset i Kongo. Rundt
oss er det grønt, vakkert og frodig. Bak en
massiv kontorpult slår Mukwege oppgitt
ut med hendene.
- Kan du forestille deg det – folk
dør av sult i et land som er så rikt på
jordbruksressurser som Kongo. Her
regner det ni måneder i året, og vi har
ikke mat til å fø egen befolkning! Folk dør
i byene fordi de ikke tør å bli i landsbyen
og dyrke jorda. Kongoleserne blir interne
flyktninger – uten noen rettigheter. De
får verken hjelp fra regjeringen eller det
internasjonale samfunnet. Mange flykter
til storbyen der den fredsbevarende
FN-styrken MONUSCO er utstasjonert,
i håp om at det skal gi dem en viss
beskyttelse. Nå må vi stå opp mot dette.
Verden må vise at vi ikke kan akseptere

mpe

voldtekt som våpen. Om vi kjemper mot
kjemiske våpen, hvorfor ikke kjempe
mot voldtekt som våpen? Noen ganger
spør jeg meg selv om vi ikke ødelegger
vår egen humanitet ved å akseptere at
kvinner bli ødelagt på denne måten, sier
Mukwege. Han peker på at dette nå ikke
bare er et problem i Kongo.
- Dette startet i Kongo, og nå ser vi at
voldtekt blir brukt som våpen i Liberia,
Sør-Sudan og Irak. Vi må stoppe opp og
spørre hva VI kan gjøre for å hindre dette.
Vi må stå sammen mot dette, for voldtekt
ødelegger ikke bare kvinnene, noe som er
ille nok i seg selv, men det ødelegger hele
samfunnet. Langtidseffekten av voldtekt
er at seksuelt overførbare sykdommer
spres i samfunnet, som hiv og aids.
Dermed dreper de ikke bare én person,
men menneskene rundt personen og den
neste generasjonen, sier Mukwege.

Slangebarn
Legen mener at for å stanse dette trenger
vi kunnskap om hvordan seksualisert
vold ødelegger mennesker mentalt,
psykisk, sosialt og økonomisk. Kunnskap
om hvordan barn som er født etter en
voldtekt stigmatiseres. Uskyldige barn
som ekskluderes fra samfunnet. Mødre
som ekskluderes sammen med barna,
og mødrene selv som ekskluderer seg og
barnet.
- På Dorcas hus har vi barn uten
familie, ekskludert fra samfunnet. Slik
har det vært i 20 år. Dette må vi forstå
for å kunne handle. Å tilbakeføre disse
barna til samfunnet er utrolig viktig. De
kommer til meg og forstår ikke hvorfor
andre kaller dem for "slangebarn"
eller "opprørsbarn". Vi har begrenset
kapasitet – og ivaretar mellom tre og
fire tusen barn født etter overgrep. De er

psykologisk skadet og utgjør en trussel
for samfunnet. Vi må tilbakeføre dem, og
de må lære å lese og skrive. Når jeg ser
ødelagte barn - barn som er like gamle
som mine egne barnebarn, lurer jeg på
hvor rettferdigheten i dette er. Hvor går
vi fra dette?
- Hvor henter du mot til å fortsette?
- Jeg tror løsningen vil komme fra
kvinnene selv, som sloss for sine barn
og sin familie. Kvinner som jobber for én
dollar om dagen for å kunne sende barna
sine på skolen. Disse kvinnene er utrolig
sterke og jobber hardt for å endre sitt og
familiens liv til de bedre. Disse kvinnene
gir meg mot til å fortsette. Kongos
kvinner er fremtiden for Kongo, og når de
tar over, vil alt bli annerledes, avslutter
Mukwege.
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De dype sårene og
den store styrken

- Verden må våkne opp og innse at den brutale virkeligheten i Kongo eksisterer nettopp
fordi ingen går inn og sier stopp. Er det én ting denne turen har lært meg, er det at vi
kan gjøre en forskjell, sier Gabrielle Leithaug.
T ekst: Jor unn Strand A skeland Foto: L ucian M untean

I

Øst-Kongo har krigen satt et dypt sår
i befolkningen og skapt et mønster
av overgrep og vold mot dem som er
forsvarsløse. Både rebellgrupper
som ikke er avvæpnet, etniske
fordommer og fattigdom har gitt grobunn
for at kvinnene og barna ikke kan være
trygge. Krigsvoldtekter skjer av militære
opprørsgrupper for å skape frykt og
ydmykelse så de får kontroll over en
landsby. Overgrep skjer midt i kaoset i
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storbyene og av naboen. Selv ikke små
barn slipper unna. Kirkens Nødhjelp og
våre fantastiske partnere har jobbet mot
kjønnsbasert vold i Kongo i mange år.
Antall krigsvoldtekter har gått ned. Noe
har blitt bedre, men noe er også forverret.
Akkurat nå har det vært en bølge av barn
som har blitt dopet ned og fullstendig
ødelagt av voldtektsmenn. Derfor må vi
holde oss våkne:

- I vesten erfarer vi nå en massiv vilje
til å hjelpe mennesker på flukt, mye
fordi virkeligheten dukker opp på vår
egen dørstokk. Jeg ber og håper at folk
skal forstå at mennesker lever i like
stor nød, selv om de ikke befinner seg
på vårt kontinent. Når det er sagt er jeg
redd det ikke er en forandring som vil
kunne skje over kort tid, men selv uten
myndighetenes hjelp ser man tendenser
til forbedring, noe som betyr at det

Gabrielle var nervøs for turen til Kongo
og måtte jobbe med seg selv mentalt for
å orke å møte overgrepsofrene.

finnes mennesker som ønsker å gjøre en
forskjell. Det er disse vi må støtte, sier
Gabrielle, som er mottaker av flere priser,
har vært Spellemannsnominert fire
ganger og har 2 album bak seg. Hennes
opptreden på konserten til Nobels
Fredspris i fjor vakte stor begeistring og
står igjen som et av hennes høydepunkter
så langt i karrieren. Artisten har jobbet
med Kirkens Nødhjelp over en lengre
periode og er en sterkt engasjert
ambassadør.
I fjor var hun i Libanon og møtte
flyktningene fra Syria, og nå hadde hun
sin første reise til Afrika noensinne.
Rett til Afrikas hjerte, rett til møtet med
Kongos fineste og sterkeste kvinner, men
også med de verste historier å fortelle.
Det er derfor det er så viktig:
Brutal virkelighet
- Sannheten er at jeg var nervøs for denne
turen. Jeg måtte jobbe mye med meg
selv, mentalt, for å bygge opp nok styrke
til å gå løs på oppdraget. Jeg ønsket ikke
å reise på denne turen som en tilskuer.
Jeg ville vite mer, lære mer, og komme
hjem med nok kunnskap til å kunne
videreformidle situasjonen. I min jobb er
jeg vant til å alltid ha oppe en barrikade
for å beskytte meg selv, og jeg visste
at jeg måtte bryte denne ned for å føle
meg fortjent til å møte disse kvinnene i
sin hverdag. Dette er jeg utrolig glad jeg
klarte, sier Gabrielle, som møtte flere
kvinner som Maria (se side 18), men

Laba brukte mange år på Dorcas hus for å komme seg etter overgrep. Nå har hun utdannet
seg til jurist, og håper på å få penger til advokatbevillingen.

også kvinner som har klart å komme seg
tilbake til samfunnet og blitt sterke. Møte
med kvinnene på Dorcas Hus som er et
rehabiliteringssenter etter voldtekt og
skader gjør intrykk.
Vi kjører til bydelen Panzi i storbyen
Bukavu. Kaos av folk, en krangel mellom
selgere, digre lass med ved på ryggen
eller sykkelen, gamle lastebiler og støv
på veiene. Og nyvaskede, nystrøkne
skolebarn med brede smil. Som en
kontrast til trafikken ligger Dorcas hus,
ikke langt unna Panzi Hospital. Senteret
som Kirkens Nødhjelp har bygget og
driver sammen med partnere er som en
stille oase, som en trygg borg. Der inne i
parken mellom byggene møter vi kvinner
som synger og prater, unger som løper
og leker og har plass til å leve og bygge
seg opp igjen. Kvinnene som kommer
hit har opplevd krigsvoldtekter eller
gruppevoldtekter som ofte har krevd
opreasjoner for at de skal overleve. I
tillegg har senteret et tilbud for sårbare
kvinner i området rundt som ikke har
familie eller har fått barn og blitt sviktet
av barnefar.
- Mange av kvinnene jeg fikk møte og
høre historien til, sliter fremdeles med
store traumer og er redde for å fortsette
å gjenoppleve tidlige hendelser i tankene.
De fortalte meg at det er stor hjelp i å være
i et felleskap, men kan føle stor sorg når
de er alene. Samtidig frykter de selvsagt
å ikke kunne forsørge seg og sine i et liv

etter at de er ferdige med behandlingen
på Dorcas hus, sier Gabrielle og legger til
at i Kongo er det et enormt stort problem
med stigmatisering av voldtektsofre, noe
som gjør at kvinnene frykter å bli utstøtt
om de vender tilbake til sin landsby:
- Selv dine nærmeste kan vende seg
mot deg etter en slik hendelse. Dette
kan virke helt absurd for oss, men det er
en brutal virkelighet jeg synes man skal
ha i bakhodet når man tenker på disse
kvinnene, sier hun.
Slått i bakken av styrken
På Dorcas hus får kvinnene og
ungdommene fellesskap med andre og
individuell oppfølging:
- Jeg er utrolig imponert og rørt over
hvordan hver av kvinnene blir behandlet
individuelt ut fra sin historie. Det er
umulig å behandle disse kvinnene som
en samlet gruppe, og det er de ansatte
dyktige til å håndtere. Det gir meg også
et stort håp, jeg får bekreftet at det finnes
godhet og engasjement i et samfunn
der mennesker i så stor grad blir kuet
av regjeringens motvilje til forandring,
sier Gabrielle. Noe Gabrielle ønsker å
trekke frem, er evnen kvinnene har til
å distansere seg fra hva som har hendt
dem. Alle er veldig opptatt av å ikke la
seg definere av fortiden og heller jobbe
seg videre. Fellesskapet på Dorcas hus
er viktig her. De ser en enorm glede i å
ha kommet seg i trygghet og nå få den
hjelpen de behøver, sier Gabrielle og
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- Veldig spesielt å møte en person som med
alle odds mot seg har en så utrolig stor styrke,
sier Gabrielle og tar et godt tak rundt Laba.

trekker fram styrken kvinnene viser:
- Jeg, personlig, har absolutt ingen
forutsetninger for å begripe hvordan en
kommer seg videre etter slike overgrep,
og jeg ble slått i bakken av den viljekraften
mange av kvinnene utstråler.
Situasjonen i Øst-Kongo er kompleks.
Men overgrepene kvinner opplever kan
stoppes:
- Dette er helt åpenbart et resultat av
en makaber krigføring. Samtidig trengs
det en alvorlig holdningsendring i forhold
til samfunnets syn på kvinner og deres
rettigheter, forklarer Gabrielle og mener
at verden må våkne opp og innse at denne
brutale virkeligheten eksisterer fordi
ingen har satt en stopper for det.
- Når det er sagt, er jeg redd det ikke
er en forandring som vil kunne skje over
kort tid, men selv uten myndighetenes
hjelp, ser man tendenser til forbedring,
noe som betyr at det finnes mennesker
som ønsker å gjøre en forskjell. Det er
disse vi må støtte, seir Gabrielle.
En av disse symbolene på håp og
styrke ble Gabrielle invitert hjem til: et
kvarters kjøring, en vandring over et
folksomt torg med små gitterbelagte
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boder, opp ei li, videre opp i åsen med
høner flaksende rundt, og ungers fnising
(ja det er ikke hver dag det kommer folk
med filmkamera hit), klesvask utenfor
husene, folk overalt. Laba Kamana
Helene Mwenebatu (29) går foran oss og
viser veien. Hun småsnakker med folk hun
treffer og ler med dem som erter henne
for alt oppstusset gjestene hennes lager.
Laba er advokat, mor til to og har brukt
denne høsten på frivillig arbeid ute på
landsbygda. Hun underviser kvinner om
deres rettigheter. Hun håper å få en jobb,
men vil aller helst jobbe som advokat for
kvinner som har blitt voldtatt. Selv om det
betyr kamp mot korrupte krefter og for
mennesker som ikke kan betale.
Kidnappet som tenåring
Selv har Laba sin egen historie å fortelle:
Hun ble kidnappet som ung tenåring og ble
hold fanget som slave av en rebellgruppe
til hun klarte å flykte to år etter. Da var
hun gravid. Kirkens Nødhjelps arbeid for
barnesoldater og andre som har vært
fanget av rebellgruppen fanget henne opp
og hjelp henne til Dorcas hus. Der fødte
hun sin datter, fikk opplæring i å sy, men
var rastløs. Hun ville bli advokat. Nå har

hun fullført utdannelsen. Det er mulig å
bli sterk igjen.
- Det er noe veldig spesielt å møte en
person som med alle odds mot seg har
en så utrolig stor styrke. Hva motiverer
dem til å fortsette slik de gjør? Det
viser at menneskene som står på front i
denne kampen ikke gir seg under noen
omstendigheter, og uten spydspisser
som dem, vil ikke noe skjære gjennom.
Laba har styrken som må til for å
skape forandring. Hun og alle de andre
modige menneskene som jobber for en
forandring, spiller en klar hovedrolle i
Øst-Kongo. Det er helt nødvendig at noen
tør å ta på seg rustningen og tale sitt
folks sak, mener Gabrielle. Men mange
av dem gjør det med livet som innsats, og
da er det viktig med vår støtte:
- Vi mennesker som kan bidra må
innse nødvendigheten av en armé som
også støtter bak. Uten økonomiske midler
står man på bar bakke. Vår rolle kan
kanskje virke overflødig for oss hjemme i
gode Norge, men det er den så langt ifra.
Det kan jeg ikke få sagt nok, avslutter
Gabrielle Leithaug.

80-tallet ringte og vil ha
bistandsbudsjettet sitt tilbake!
Hvor i all verden?
Ved gjennomlesning av årets
statsbudsjett er det lett å
tenke at regjeringen har
gjort en feil og lagt fram et
gammelt budsjett. Til alles
glede er bistandsbudsjettet
økt, men prioriteringene
innad i budsjettet vitner
om en tankegang som
de
fleste
bistandog
u t v i kl i n g s o r g a n i s a s j o n e r
har lagt bak seg. Kutt i
støtten til bygging av et
sterkt sivilsamfunn både
hjemme og ute i verden og
kutt i langsiktig bistand
kan være tegn på at Norges
bistandspolitikk er i ferd med
å bevege seg i feil retning.
Statsbudsjettet legger opp til
en bistandspolitikk der vi skal
handle i kriser og nød, men
ikke bygge strukturene som
er avgjørende for å forstå og
forebygge lignende kriser i
framtiden. I Changemakers
øyne er dette er feilslått
politikk.
Flyktningkrisen har vist
hvor viktig det er å vite om de
bakenforliggende årsakene
til krisene som oppstår.
Klimaendringene, våpenflyt,
stormaktspolitikk
og
vanskelige økonomiske tider
har forverret situasjonen. Det
verden trenger mer enn aldri
før er forståelse om hvorfor
folk flykter og hvordan vi kan
sikre bærekraftige løsninger.
Fattigdommen er bare en
(veldig kort) sykkeltur
unna.
Changemaker ble opprettet
etter at en gjeng med aktivister
syklet fra kapp til kapp for

å vise at fattigdommen er
bare en sykkeltur unna. I dag
trenger vi ikke sykle like langt
som for 20 år siden. Verden
har endret seg enormt bare de
siste tiårene. Changemaker
har fra starten av formidlet
et
sør/nord-verdensbilde
med fattige land i sør og rike
land i nord, men i dag er dette
verdensbildet i full endring.
Dette
nye
verdensbildet
utfordrer
tradisjonelle
standpunkt om utvikling og
lanserer nye utfordringer.
Gjeldskriser er ikke lenger
noe som kun rammer fattige
land, og fattigdommen i
Europa er stor. Aldri før
i Europas historie har så
mange ungdommer vært
arbeidsledige.
Selv
om
ungdom i Norge foreløpig går
en annerledes framtid i møte
enn de fleste ungdommer på
kontinentet, vil verdens uro
også komme tettere på oss.
Changemaker ønsker å være
en stemme i all håpløsheten
og krisefokuset som sier at
det faktisk er mulig å gjøre
verden mer rettferdig.
Nye globale trender
Den største økonomiske
veksten finner vi i land sør
for Sahara. Det finnes faktisk
flere millionærer i Mumbai
i India enn i Storbritannia.
Selv om mange lav- og
mellominntektsland opplever
økonomisk vekst, betyr ikke
det nødvendigvis at fattige
blir rikere, for ulikhetene
innad i landene vokser
voldsomt. Det samme gjelder
for land i “nord”. På tross av
at det globale nord og sør

er i endring, kan vi likevel
fortsatt snakke om at noen
er på bunnen og noen er på
toppen i et globalt system, og
systemet opprettholder denne
strukturen. Urettferdighet er
fremdeles menneskeskapt,
og dette kan vi gjøre noe
med. Når regjeringen, med
Børge Brende i spissen
nå legger fram et budsjett
som
prioriterer
akutte
saker på bekostning av
langsiktig arbeid gjennom
støtte til sivilsamfunn, er vi
imidlertid tilbake flere tiår i
bistandstenkningen.
Verdens beste nyheter
Selv om 2015 har vært et
kriseår, må vi ikke glemme
at det faktisk går bedre med
utvikling i verden. Det er
verdens beste nyheter. Årets
bistandsbudsjett prioriterer
nødhjelp, men tar ikke innover
seg de komplekse trendene i
verdens utvikling, som krever
at vi forstår sammenhenger
og ivaretar kunnskap om
bakenforliggende
årsaker.
Globale spørsmål har aldri
vært så tett på Norges
befolkning, og derfor bør også
bistandsbudsjettet reflektere
en holdning der vi ikke bare
skal svare på krisene, men
forstå og forbygge dem.
Changemaker skal fortsette å
mobilisere ungdom til å peke
på urettferdige strukturer og
foreslå løsninger. Vi har lært
av fortiden. Det må Børge
Brende også.

Hanne Sofie Lindahl
Leder i Changemaker

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.

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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A K TUELT gaver som fo randrer ver den

Her er julegavene som
Tenk om alle gavene under juletreet i år var ting som mottakeren virkelig
trengte! Tenk om hver eneste presang kunne redde liv og forandre liv! Tenk om
du kunne pakke inn trygghet og muligheter for et barn, en familie eller et helt
lokalsamfunn! I år har vi gjort det enda enklere for deg å skrive en ønskeliste
eller en handleliste som forandrer verden.

NYHET: Symaskin

Gi en symaskin i julegave som kan
gjøre mer enn å legge opp bukser og sy
gardiner! Denne symaskinen kan bidra til
å tråkle sammen et istykkerrevet liv og
skape en bedre fremtid for en kvinne og
hennes famile.

Geit

Bestselgeren helt fra 2006 går aldri av
moten. Det er ikke så rart: De fleste som
har alt, har ingen geit. Og de som får en
geit, får melk, ost, naturgjødsel, inntekter
– og enda flere geiter. Geita er en sikker
vinner under juletreet!

KR 200,NYHET: Gründerstipend

De fleste mennesker ønsker seg
muligheter,
ikke
veldedighet.
Et
gründerstipend kan bidra til å gjøre et
offer til en ressus. Gi noen du er glad
i muligheten til å skape muligheter
sammen med noen som har mistet alt!

Gavelapper

Nå kan du gi et tre som tilleggsgave
til alle dine julegaver. Hver av de vakre
gavelappene kan bidra til å plante
ett tre gjennom Kirkens Nødhjelps
klimaprosjekter!

KR 250,Water-to-Go™

Vår NASA-utviklede drikkeflaske med
nanofilter fjerner bakterier, virus,
parasitter og klorsmak fra drikkevannet,
enten du er på tur i skogen eller ferie i
Syden. Med på kjøpet får du rent vann til
ett menneske!

KR 250,-

KR 499,-

8 STK: KR 32,BONUSGAVE

Kjøp gaver i vår nettbutikk og få gratis
mønster til tre originale julekurver på
kjøpet! Mønstrene kommer på e-post
sammen med kvitteringen så snart
du har bestilt. Du laster dem ganske
enkelt ned, skriver dem ut og lager dine
egne, vakre julekurver med gavepapir,
avispapir, tapetrester, emballasje eller
noe annet spennende du finner hjemme!

NYHET: Lege på liv og død Rent vann
Gi julens sterkeste leseopplevelse
i gave og støtt Kirkens Nødhjelps
arbeid for voldtatte kvinner og kamp
mot kjønnsbasert vold i Øst-Kongo!
Endelig foreligger den på norsk, Berthil
Åkerlunds biografi om Denis Mukwege,
legen som har viet sitt liv til å hele
overlevende etter brutale krigsvoldtekter
i hjemlandet Øst-Kongo.

KR 369,-

Fjorårets produktnyhet har rukket å bli
en bestselger i nettbutikken. Den kan gi
ett menneske varig tilgang til rent vann.
Det kan forandre alt for en jente som må
gå lange veier etter vann i stedet for å gå
på skolen og gjøre lekser!

KR 200,-

Alle disse og mange flere gavetips finner du på www.gaversomforandrerverden.no!
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m forandrer verden!
Firmagaver
I vår nettbutikk finner du
også gaver til medarbeidere,
kunder og partnere. I tillegg
til de vanlige symbolgavene
kan du velge mellom flere
gaver som er spesielt utviklet
for selskaper og foreninger.
Vi
trykker
gavekortene
med din tekst og logo. Som
representant for et selskap
kan du bestille faktura i
stedet for å betale med kort.
Hva er symbolgaver?
De fleste gavene i vår
nettbutikk er symbolgaver –
gavekort som representerer
noen av tiltakene i våre
prosjekter over hele verden.
Du får dem som gavekort
i posten eller på e-post.
Summen du betaler for hver
av gavene er ikke øremerket
til spesielle tiltak eller
prosjekter; Kirkens Nødhjelp
bruker pengene der behovene
til enhver tid er størst. Slik
sikrer vi størst mulig effekt
for hver krone.
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barnesider

Det snør det snør tiddelibom…

Illustrasjon: Håkon Strøm

Men, noe har blitt borte i snøen. Kan du hjelpe Kaja med å finne
10 ting som har blitt borte i det nederste bildet?
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Her finnes det mange ord,
både på kryss og tvers.
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Hvor mange klarer du å finne?
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water-to-go
499,-

Spør en voksen

• Hvilken verdensdel ligger Syria i?
• Hvordan finner flyktningene veien
til Europa?
• Hvorfor flykter så mange fra Syria?
• Hvilke land flykter de fleste til?
• Hva deler Kirkens Nødhjelp ut til
flyktningene?
• I hvilken verdensdel ligger Kongo?
• Hvordan flykter man fra Kongo?
• Hvordan hjelper Kirkens Nødhjelp
kvinnelige flyktninger i Kongo?

1

Hva er det beste du kan
gi noen til jul?

2

3

Fyll ut 8 løsningsord, og så vil du
se hva årets viktigste julegave er.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4

Hva ledet de 3 vise menn til Jesus?
Hva het Jesu mor?
Jesus fikk gull, røkelse og...
Jesus er hvems enbårne sønn?
Hva ligger under juletreet ditt?
Glade jul, ...... jul
Hva må du bruke når det er mørkt?
Hvor ble Jesus født?

5

6

7

8

Send løsningen til på mail magasinet@nca.no og vær med i trekningen av en fin drikkeflaske. Drikkeflaske
egner seg like godt på utedag i skog og fjell som på romferder og sydenferier. Water-to-Go™ er en
drikkeflaske med nanoteknologi utviklet for det amerikanske romprogrammet NASA. Filteret fjerner 99,9
prosent av alle de bakterier, virus, parasitter, tungmetaller og kjemikalier som kan forårsake sykdom eller
helseskade.
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tett på Renata M arie Ellingsen

Hvem?

5 tett på

 Renata Ellingsen er

nødhjelpskoordinator
i Kirkens Nødhjelp.
Spesialkompetanse på vann,
hygiene og sanitær. Gift og
har to barn. Født i Karviná
i Tsjekkia. Er aktiv og drar
gjerne ut i naturen sammen
med familien når hun ikke
er på reise for Kirkens
Nødhjelp.

 Hvilke nettsider
sjekker du jevnlig?
TheGuardian, Aftenposten,
BBC, Weekly Mail, Idnes.
 Hva leste du sist?
Jeg leser to bøker samtidig
nå, «Russland er sitt eget
sted» av Peter Normann
Waage og Haruki Murakami
sin «Hør vinden synge».
 En film som har gjort
inntrykk?
«Melancholia», vakker film
med spektakulær ending.
 Hva gjør du for å slappe av?
Jeg liker å gå på ski, både
langrenn og alpint, gå på
fjellet om sommeren, lese
bøker, slappe av med god
kaffe og musikk eller bare
være sammen med familien
min, barna mine. Leke med
dem og bli en del av deres
verden.

Aktuell?

 Renata Marie Ellingsen

drar verden rundt og
kartlegger hvordan Kirkens
Nødhjelp kan hjelpe i
katastrofesituasjoner. Nylig
var hun i Hellas og Serbia
og møtte flyktninger der.
Øyeblikk hun synes det er
viktig å formidle videre.
- Det gjør noe med din
perspektiv på livet. Det er
motiverende å se etterpå at
de som trenger det får hjelp.
Man blir ekstra stolt av å
jobbe for Kirkens Nødhjelp og
for å realisere hjelpen norske
folk vil gi, sier Ellingsen.
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 Hvilken sak engasjerer
deg mest?
Jeg blir alltid engasjert i felt.
Det er utrolig motiverende
og engasjerende jobb.
Samtidig kan det være også
frustrerende.

- Det kunne vært oss
Renata Marie Ellingsen er en av Kirkens Nødhjelps nødhjelpskoordinatorer. I seks år
har hun reist ut til ulike katastrofer. Å møte flyktningene i Hellas og Serbia gjorde likevel
sterkt inntrykk.
Tekst : Aina Johnsen Rønning foto: Privat

S

tort sett er det de lokale
partnerne som gjør
jobben «på bakken» for
Kirkens Nødhjelp, men i
katastrofer sendes norske
ansatte ut for å koordinere eller yte
spesialkompetanse på for eksempel
vann eller hygiene. Renata Ellingsen
er nødhjelpskoordinator og ser på
hva som trengs og hvordan hjelpen
kan organiseres på best mulig måte
rett etter at katastrofen skjer. Nå på
senhøsten har hun hatt det ekstra
travelt. Når vi møter henne i Oslo, er
hun nylig kommet tilbake fra Serbia
og Hellas.. Der møtte hun flyktninger
fra krigen i Syria og Irak. Flyktninger
som bærer på sine egne barn, og en
plastpose med alle eiendelene i. For
Ellingsen, som har jobbet mye med
nettopp responser i Syria, var det en
trist opplevelse.
- Den europeiske flyktningkrisen
gjør sterkt inntrykk fordi jeg
vet hvordan de har det i Syria
og kan identifisere meg med det
de går igjennom. Jeg kjenner til
lokalsamfunnene de kommer fra. Blant
annet møtte jeg et ungt par med en
nyfødt sønn og en treåring. De hadde
ventet til etter fødselen før de flyktet
fra en landsby der Kirkens Nødhjelp
har vært med på å rehabilitere
vannsystemet for ett år siden. Han er
lege og kunne ta vare på familien, men
jeg så hvor sliten den nybakte moren
var. Jeg er mor selv og i Norge er vi
jo bekymret for å forlate sykehuset
etter noen dager. Disse måtte ut på en
farefull ferd midt i barselperioden, sier
Ellingsen.

Carpe Diem
Hun sier at hun burde være profesjonell
og legge fra seg katastrofene når huset
skal pyntes til jul og ungene skal
lage pepperkaker. Men hun klarer det
ikke helt. Bilder har brent seg fast
på netthinnen, og det er vanskelig

å glemme mennesker i nød. Særlig
vanskelig er det når man har møtt barn
på alder med hennes egne.
- Ved Georgia-grensen passerte jeg en
treårig gutt som lå og sov i et utbombet
hus. Taket og mesteparten av veggene
var borte, og foran huset var det et stort
krater. Da hadde jeg en treåring som lå
trygt og sov i Norge. I fjellene i Nepal
møtte jeg en tenåring som gravde seg
gjennom ruinene av sitt eget hus – på
jakt etter private eiendeler som ikke var
totalt ødelagte. Familien sov i telt på
den andre siden av veien, og det slo meg
hvor lang tid det kommer til å ta før de
får tilbake sitt normale liv. Slike bilder
er det vanskelig å legge fra seg, selv i en
trygg, norsk adventstid.
Takker nei til mat
Å møte flyktninger i Europa var
annerledes enn de operasjonene hun
normalt leder. Her var alle i reisemodus
– de ville videre og spurte først og
fremst elter informasjon som kunne
hjelpe dem på veien. I Hellas var
flyktningene først og fremst glade over
at de hadde overlevd farten over havet,
mens flyktningene hun møtte i Serbia
var slitne etter en lang og farefull ferd
uten noe særlig annet enn en familie å
ta vare på.
- I Serbia møtte jeg flyktninger som
hadde gått langt i varmen, uten at de
kunne ta med seg så mye mat eller
vann. De hadde nok å bære på og sa
nei til mer enn en dagsrasjon med
mat. De fleste var også preget av at de
måtte forlate familiemedlemmer i et
krigsrammet hjemland. Noen var bare
barn, sendt av foreldre som håpet på
en bedre fremtid for dem. De var som
våre tenåringer, med moderne klær og
smarttelefoner. Som 14-årige Maen som
jeg traff på en trapp i Serbia, som gråt
og snakket med moren på Skype i Syria.
- Hvordan tør de å sende barna sine
på en så utrygg reise? Hvordan tør de
selv å reise med små, små barn?

- De sier at de ikke klarer mer i Syria,
det er vanligvis en enkelt hendelse
som gjør at de plutselig ikke orker å
leve lenger i konfliktområder. Som for
eksempel en bilbombe, gassangrep,
behov for helsehjelp. Alle har nevnt at
de vil at barna skal få en utdanning for
å ha en fremtid. De ser ikke noen annen
løsning og tror ikke lenger på at krigen
kan ta slutt, sier Ellingsen.
- Hvordan jobber Kirkens Nødhjelp
og partnerne for å hjelpe flyktningene i
Europa?
- Vi deler ut mat, vann og
hygieneartikler og klær. Noen
steder har vi satt opp toaletter
og dusjfasiliteter og hjelper med
forberedelser for vinteren. Men
kapasiteten til våre lokale partnere er
sprengt, og det er ulikt hvor mange
flyktninger som kommer. Da jeg var i
Preševo kom det 3-4000 flyktninger –
en by med 15.000 innbyggere. Nå er det
7000 nye daglig. Vår partner i Serbia
bekymret seg veldig for hvordan de
skulle kunne ta seg av så mange over
tid, sier Ellingsen.
- En helt ny situasjon for Europa?
- Vi var på en av øyene i Hellas
og hjalp til på et mottakssenter
der. På kvelden satt vi ute på en
strandrestaurant, i et svært vakkert
landskap. Det var rett ved havna, hvor
flyktninger ventet på ferje til fastlandet.
De unge guttene hoppet i vannet, som
om de var vanlige turister og ikke
flyktninger. Nedenfor restauranten kom
det en kvinne gående med sine små
barn. Hun var fortvilt fordi hun ikke
visste hvor hun nå skulle dra, og fordi
mannen hennes var drept av en bombe
i Irak. Det er en absurd situasjon å se
flyktninger passere i et ferieparadis.
De er kledt som oss, har teknologiske
hjelpemidler og utdanning. Jeg tenkte
at det like gjerne kunne vært dem som
satt på denne fortausrestauranten – for
noen år siden, sier Ellingsen.
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norge rundt

Ikke ta fra de fattige!

Lofoten:

Hjertevarme i nord

 I Lofoten viste lokale artister og 400 publikummere at de vil hjelpe til i
flyktningkatastrofen og bidro med 63.000 kroner. Initiativtaker Astrid Rydland
Aasen og Pål Sverre Aasen, pastor i Betel Lofoten, fikk med seg Adventkirken,
Klippen og Kirken i Vestvågøy på arrangementet.
Blant sangfuglene i barnekoret som skaper glede og takknemlighet over at
vi tilhører en fredelig del av verden som er skånet fra krig og undertrykkelse,
fant vi firkløveret Hanna Grønhaug Kleppe, Emma og Anne Marie Skoglund og
Tina Mari Nordly.
- Vi har veldig lyst til å hjelpe til, slik at alle kan få det like godt som oss.
Derfor var det fint å få synge her i kveld.
- Noen vet ikke hvordan de kan hjelpe, og andre synes det virker håpløst, sier
Astrid Rydland Aasen, som forsikrer at alle pengene som kommer inn denne
kvelden vil gå uavkortet til Kirkens Nødhjelps arbeid rettet mot flyktningene.
Foruten pengene fra støttekonserten gikk offergavene fra alle gudstjenester i
kirkene på Vestvågøy denne søndagen til Kirkens Nødhjelp.
- Noen reiser til områdene hvor flyktningene befinner seg og hjelper til med
vann, mat og medisiner. Kirkens Nødhjelp består av slike mennesker, sier
Rydland Aasen.

 De store flyktningestrømmen har gjort sterkt inntrykk
denne høsten. Det har ført bistandsorganisasjonene
sammen i et sterkt budsjettpolitisk press mot
politikerne.
Hele 160 organisasjoner deltok i demonstrasjon
mot at kostnadene for hjelp til flyktninger skal tas fra
bistandsbudsjettet. Dette fordi regjeringen gikk inn for
å hente 4,2 milliarder kroner fra bistandsbudsjettet og
bruke det på å håndtere den økende asylstrømmen til
Norge.
– Det utfordrer til å vise klokskap, sindihet og
godhet. Det er tid for å se at vi må gi av vårt eget for
å hindre andres nød. Vi vet at det vil koste, og at alle
må bidra, sa biskop Helga Byfuglien, som var en av
talerne på markeringen foran Stortinget denne kalde
novemberdagen.
– Regjeringens troverdighet på fattigdomsbekjempelse er død og begravet. Kutt i langsiktig bistand
vil ha alvorlige konsekvenser for muligheten til å skape
en fremtid for millioner av mennesker i fattige land.
Ved å la verdens fattige ta regningen for mennesker på
flukt spenner regjeringen bein for viktig forebygging
av fremtidige kriser, sa generalsekretær Anne-Marie
Helland i Kirkens Nødhjelp da regjeringens forslag ble
lagt frem.

Åsane:

Tilhenger med flasker


Superpanteren Olve når nye høyder!
Under bygdedagen i Hordvik i Åsane
tok Thomas Gerner initiativ til å fylle en
tilhenger med flasker. Pengene skulle gå til
vårt arbeid for flyktningene. Han sendte ut
et spørsmål fra Olve til deltakerne: "Klarer
vi å fylle denne hengeren med tomflasker
for å hjelpe flyktningene?"
Hengeren rant over av tomflasker! En
liten og en stor superhelt er takknemlige
for å kunne bidra, og vi er takknemlige for
den fantastiske innsatsen!
FOTO: Privat
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Andakt
Av Bente Hjertenæs,

Regionkoordinator for Kirkens Nødhjelp
Møre og Romsdal

Har du prøvd å flette en julekurv? Det er ikke enkelt:
to deler som skal vikles inn i hverandre, opp og ned,
ut og inn. Er du heldig, blir det et fint mønster, og
hjerteformen kommer til syne.
Oslo, Bergen og Trondheim:

Av norske studenter
for afghansk ungdom

En nyoppstartet, årlig studentaksjon gikk av stabelen i september og
sikret lese- og skriveopplæring for 500 afghanske ungdommer!
Ildsjelen bak Studentaksjonen er Pamir Ehsas. Han er 21 år og studerer
jus på Universitet i Oslo. Han er selv fra Afghanistan og kom hit sammen
med familien sin, som flyktet fra borgerkrig da han var seks år gammel.
Han har et drivende engasjement for å bidra til at barn og ungdom i
Afghanistan skal få tilgang på utdanning. At barn blir tatt ut av skolen på
grunn av konflikt og fattigdom, er noe som rører han. Noe som trigger
en handlekraft og et engasjement som nesten spruter ut av den unge
studenten, og gjett om det har smittet! Imponerende studentkomiteer i
Oslo, Trondheim og Bergen mobiliserte til sammen 500 bøssebærere fra
Universitetet i Oslo, BI, NTNU, Universitetet i Bergen og NHH som inntok
bybildet i de tre byene to lørdager i september. Innsamlingen har endt på
drøye 450.000 kroner, og Studentaksjonen venter spent på svar om kanskje
til og med UD vil støtte aksjonen.



Hva går pengene til?
Pengene går til lese- og skriveopplæring av unge mellom 13 og 25 år som
har falt ut av skolen. Dette er en del av Kirkens Nødhjelps prosjekt "Idrett for
fred og ungt lederskap". Prosjektet har som mål å bygge opp ungdom til å bli
ansvarsfulle rollemodeller i utviklingen av et fredsbyggende samfunn. Ved
å være sammen om idrett og fritidsaktiviteter bygger ungdom fellesskap
på tvers av etnisitet og forskjellene de ellers opplever som problemer i
hverdagene. Gjennom sosiale aktiviteter, konflikthåndtering, opplæring
(spesielt da skrive- og leseopplæring for de som har falt utenfor skolen
eller har spesielle behov) opplever ungdommene økt selvtillit og at de blir
mer bevisste sin rolle i lokalsamfunnet og kan fungere som rollemodeller
for andre barn og unge.

Hver jul feirer vi at Gud ble menneske. Gud kom inn
i verden, en verden med uro, konflikt og bekymring,
men også med håp, omsorg og fellesskap, en verden av
mennesker på godt og vondt.
Gud kom inn i vår verden slik som den er. Han kom til
oss slik som vi er.
Han flettet seg inn i vår verden, opp og ned, ut og
inn: Guds hellighet, Guds renhet, Guds plan, Guds
kjærlighet, inn i vår verden.
Ser du den for deg, julekurven? Gud er den ene
halvdelen, laget av gullpapir: rent, hellig, ufeilbart. Den
andre delen er av avispapir: mange farger og mønstre,
ord, meninger, godt, vondt, det er oss. Verden.
Når Gud fletter seg inn i vår verden, møtes himmel og
jord. Jesus ble menneske, og vi kan se Guds kjærlighet
gjennom hans liv og hans ord. Gud viser oss sin plan
gjennom Jesus! En plan der livet leves, rausheten råder
og kjærligheten seirer – for alle!
I denne planen er vi Guds hender og føtter. Nå er vi
kalt til å gå ut, løfte blikket fra vårt eget og spørre våre
medmennesker: Hva kan jeg gjøre for deg? Da flettes vi
sammen. I kjærlighet.
For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn,
den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal
gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin Sønn til
verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli
frelst ved ham. (Joh. 3,16)
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EXPECT mORE
NorwegiaN Hull CluB
er eN globalt ledeNde aktør iNNeN
maritim forsikriNg

www.norclub.no
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HASLESTAD REGNSKAP AS

A NNONSER

Hoffsveien 1 A, Postboks 430 Skøyen - 0213 OSLO

autorisert regnskapsførerselskap

HASLESTAD REGNSKAP AS

autorisert regnskapsførerselskap

HASLESTAD REGNSKAP AS
Postboks 430 Skøyen - 0213 OSLO

Nysgjerrig på hva din bolig er verdt?
Vi tilbyr gratis verdivurdering!

Aktiv Grønland – 23 08 07 00

Finance & Accounting | IT | Engineering | HR & Admin
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Infodoc
Plenario
Trygt, stabilt og effektivt
- Laget for fremtiden

www.infodoc.no
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A NNONSER

www.giertsen.no

Gratulerer med 60 år
Takk for et langt og godt
samarbeid

HallSystem AS
We Cover the World

Jobbe med vann*
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www.jobbmedvann.no

Drikkeflasken
som renser
vannet selv
Ja, det er helt sant. NASA har utviklet et filter
som tar bort 99.9 % av bakterier, vannbårne
sykdommer og parasitter.
Det gjør flasken like egnet på fjellet under
lemen-år som i landsbyer i fjerne himmelstrøk.
For hver flaske du kjøper, kan Kirkens Nødhjelp gi
ett menneske varig tilgang til vann. Se flere julegavetips på www.gaversomforandrerverden.no
KUN 250,-

KUN 499,-

DEN
BESTE
SMAKEN
MED

økologiske
RÅVARER

www.norganic.no

Økologisk grossist for hele Norge
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Gi julegaver som forandrer verden!

GEIT
Går til formålet

Langsiktig utvikling

Administrasjon

Nødhjelp

Anskaffelse av midler

Beslutningspåvirkning

KUN KR 250,Går til formålet

Langsiktig utvikling

Administrasjon

Nødhjelp

Anskaffelse av midler

Beslutningspåvirkning

Se våre julegavetips på 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

