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Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med
mennesker og organisasjoner over hele
verden for å avskaffe fattigdom og
urettferdighet.
Vi gir nødhjelp i katastrofer og jobber
langsiktig for utvikling i lokalsamfunn. For
å fjerne årsaker til fattigdom påvirker vi
samtidig myndigheter, næringsliv og religiøse ledere til å ta riktige beslutninger.
Kirkens Nødhjelp er en felleskirkelig
diakonal organisasjon for global rettferdighet. Vårt arbeid utføres uten intensjon om å
endre menneskers religiøse tilhørighet.
For å sikre effektivitet og skape resultater er Kirkens Nødhjelp medlem av ACT
Alliance, en av verdens største humanitære allianser. Alliansen består av kirkelige
organisasjoner over hele verden og samarbeider med organisasjoner uavhengig av
religiøs forankring.
Kirkens Nødhjelp - Sammen for en
rettferdig verden!
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Kirkens Nødhjelp-magasinet utgis fem ganger
i året i et opplag på cirka 60 000. Bladet er
gratis og sendes til alle givere og
støttespillere. Magasinet har lave
produksjons- og trykkekostnader og arbeidet
støttes av Norad. Ønsker du å motta Kirkens
Nødhjelp-magasinet? Send din postadresse til
giver@nca.no.
Oppgi dine endringer:
1. Skal du flytte eller endre adresse?
2. Ønsker du Magasinet på e-post istedenfor
i postkassen?
3. Får du flere Magasinet til samme 		
husstand, men ønsker bare ett?
Send en e-post eller ring mellom
8.30 og 15.30
Besøksadresse: Bernhard Getz gate 3
Postadresse: Pb 7100, St Olavs Plass,
0130 Oslo
Telefon: 22 09 27 00
E-post: giver@nca.no
Internett: www.kirkensnødhjelp.no
Gavekonto: 1594 22 87248
Kirkens Nødhjelp er medlem i
Innsamlingskontrollen
Norad støtter Kirkens Nødhjelps
arbeid for en rettferdig verden

Forsiden: To store jordskjelv rammet
Nepal 25. april og 12. mai. Kirkens
Nødhjelp var tidlig på bakken og leverte
rent
vann
og
tilfredsstillende
sanitærforhold
til
mange
tusen
mennesker. Arne Grieg Riisnæs og Lucian
Muntean fulgte nødhjelpsarbeidet vårt.
Foto: Arne Grieg Riisnæs/Kirkens Nødhjelp
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leder

Anne-Marie Helland
Generalsekretær i
Kirkens Nødhjelp

Når jorden skjelver

K

irkens Nødhjelps første pulje
med
nødhjelpsarbeidere
har
akkurat kommet tilbake fra
jordskjelvrammede
Nepal
etter noen svært krevende uker i
katastrofeområdene. En ny pulje har dratt
ned for å fortsette arbeidet for de hardt
rammede.
Det gjør alltid sterkt inntrykk å se
døde mennesker, kjenne luktene, møte
håpløsheten og sorgen – alt blandet
sammen i et kaos av ødeleggelse og
forvirring. Noen av mine kolleger som
jobber for Kirkens Nødhjelp i Nepal ble
også sendt til Haiti etter jordskjelvet i 2005
og til Filippinene etter tyfonen i 2013 for å
arbeide med livbergende nødhjelp.
Ett inntrykk setter seg spesielt etter slike
katastrofer: Det er de fattigste som blir
rammet først - og hardest. De som har lite,
mister alt når naturen viser muskler. Det er
de spinkleste husene som blåser først over
ende, og murhusene som er bygd med den
dårligste mørtelen raser først. De fattige
bor ofte i de mest ras- og flomutsatte
områdene, og de har minst ressurser til å
sikre seg mot ødeleggelser.

de klimaskapte katastrofene. Flommer,
tyfoner, tørkeperioder som kommer
oftere, kraftigere, sterkere og varmere.
Våre ansatte i Kenya, Malawi, Somalia,
Guatemala og Vietnam ser konsekvensene
av klimaendringene. De jobber med bønder
som mister avlingen sin fordi regntida
kommer til uvante tidspunkter, og fordi
tørkeperiodene er lengre og varmere.
De trøster foreldre som har mistet barna
fordi flom er blitt et større og hyppigere
problem. Ofte ser vi at problemene som
klimaendringer skaper, øker omfanget av
naturkatastrofer. Igjen: Det er alltid de
fattigste som blir rammet hardest. De som
har lite, mister alt.
Kampen mot klimaendringene er en kamp
mot fattigdom. Og fattigdom er en kilde
til konflikt og krig. Derfor er det neppe
noe møte på kloden i år som er viktigere
enn klimatoppmøtet i Paris like oppunder
jul. Blir verdens rikeste land enige om en
god klimaavtale kan de bokstavelig talt
bidra til å skru ned temperaturen på vår
overopphetede kloke.

Katastrofer som jordskjelvet i Nepal
rammer visse deler av verden med ujevne
mellomrom. Jordplatenes bevegelser får
mennesket ikke gjort noe med, annet enn
å bygge hus som ikke raser sammen når
jorden skjelver.

Når forhandlerne møtes i Paris i desember,
møter de også klimapilgrimer fra alle
verdens hjørner. Mennesker som har gått,
syklet, hinket og hoppet fra Bodø i nord til
Cape Town i sør, på en pilgrimsvandring
med ett stort mål: Paris der man vil
mane verdens ledere til enighet om at
de katastrofene vi kan forhindre, skal vi
forhindre.

Kirkens Nødhjelp yter nødhjelp samtidig
som vi er opptatt av å forhindre de
katastrofene vi faktisk kan gjøre noe med;

Vi kan ikke forhindre at jorden skjelver,
men vi kan forhindre at klimaendringer gjør
situasjonen enda verre.
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NEPAL
må bygges
stein på stein

18

Libanon
I en flyktningeleir i Libanon
fant Anne-Marie Helland
litt håp i håpløsheten for de
syriske flyktningene.

»

»

»

2	Leder
6 Aktuelt: Nepal
Jordskjelvkatastrofen i Nepal har kostet minst 8.000
mennesker livet, og store deler av landet har rast
sammen. Vår lokale partnerorganisasjon var igang
med nødhjelpsarbeidet etter få timer, og tre dager
etter skjelvet landet norske beredskapsspesialister i
Katmandu. Fremdeles er det akutt behov for hjelp og
frykten for nye etterskjelv er stor.
8 Portrett
Bli med Ingrid Olava og Kirkens Nødhjelp
til Kenya
14 I fokus: Somalia
Camilla Grøtta dro til Somalia for å se Kirkens
Nødhjelps sitt prosjekt for å omskolere tidligere pirater.
Der erfarte hun at kampen mot piratvirksomhet i stor
grad er vunnet, mens menneskesmugling er blitt et
enormt problem.
18 Aktuelt: Libanon
Generalsekretær Anne-Marie Helland besøkte
Libanon for å se hvordan de syriske flyktningene
har det der. Hun kom til et land som er i ferd med å
knele av flyktningestrømmen, men møtte også håp i
håpløsheten.
22	aktuelt: sør-sudan
Verden er i ferd med å gi opp å skape fred i Sør-Sudan.
Situasjonen er verre enn på lenge.
24	i fokus: kvinner kan
Pakistanske kvinner er vant med å bli trakasserte.
Samtidig er de ressurssterke, og Kirkens Nødhjelp
inviterte sterke kvinner fra ulike religioner til kurs i
kommunikasjon, hersketeknikker og selvhjelp.
26 Aktuelt: Afghanistan		
Afghanistan er et sterkt patriarkalsk samfunn.
Norge er nå i ferd med å trekke ut sine styrker fra
Afghanistan, men det humanitære arbeidet fortsetter.
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide understreker at
å arbeide med utvikling i Afghanistan er å arbeide for
likestilling.
28 Aktuelt: Takk for fasteaksjonen
Kirkens Nødhjelp var forberedt på et lavere
resultat etter Fasteaksjonen i år, siden fjoråret ga
rekordresultat. Den frykten gjorde bøssebærerne til
skamme, og årets resultat ble like godt som fjorårets.
30 Aktuelt: Post 2015
Tusenårsmålene er nå snart i havn, og FN har hatt
en omfattende prosess for å lage nye bærekraftsmål.
Prosessen, som heter Post 2015, vil stake ut en viktig
kurs fremover.
36	Tett på		
Reza Ali Mohammadi, vanningeniør i Kirkens Nødhjelps
beredskapsteam. Han mener innsamling og humanitær
innsats er en viktig del av det å være kristen.
43 Andakt
Av Erland Grøtberg,

8

Ingrid Olava
har vært i Kenya med
Kirkens Nødhjelp.
Les portrett og reisebrev
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v e rd en ru ndt

		Syria:
Ekstrainnsats for assyriske kristne
 For en tid siden gjorde terrororganisasjonen IS ytterligere
fremstøt i Hasaka-provinsen nord i Syria. Dette har drevet
flere tusen assyriske kristne på flukt. Vi har nå satt inn ekstra
ressurser for å hjelpe over 5000 av disse flyktningene som har
klart å ta seg til Libanon. De mangler alt – rent vann, mat, husly,
helsetilbud og skole.
Kirkemøtet oppfordret nylig menighetene i Den norske kirke til
å stille opp for syriske flyktninger og ønske dem velkommen. De
oppfordres også til å gi ekstraordinære offer til Kirkens Nødhjelps
arbeid i Midtøsten. Libanon er for mange av flyktningene den siste
trygge havn i regionen. Vi er der for alle som trenger oss med
livreddende nødhjelp – uansett tro eller politisk overbevisning.
Vår innsats for de syriske flyktningene har blant annet gitt
over én million mennesker tilgang til rent vann. Bildet er fra en
flyktningleir i Libanon. Over én million syrere har flyktet til det
lille landet for å unnslippe krigens grusomheter. Vi er der for dem.
Foto: Arne Grieg Riisnæs/Kirkens Nødhjelp

		 Nepal:
Jordskjelvet i Nepal
 De overlevende er tørste og sultne, sørgende og livredde.
Etterskjelv, regn og mangel på toaletter skaper stor fare for
infeksjoner. Men også vold og overgrep er en stor trussel,
forteller Kirkens Nødhjelps nødhjelpsleder i Nepal, Renata
Ellingsen. Den største utfordringen nå er å sikre husly og
tilgang på rent vann og trygge sanitærforhold. Kirkens
Nødhjelps partnere var i gang med nødhjelpsarbeidet bare
timer etter jordskjelvskatastrofen, og katastrofeteamet var
på plass etter få dager. Behovet for nødhjelp er fremdeles
stort.
Foto: Arne Grieg Riisnæs/Kirkens Nødhjelp

			Kongo:
Tusenvis av nye flyktninger
 Nærmere 4000 mennesker har flyktet fra sine hjem
etter nye kamphandlinger i Kongo. Vi er på bakken med
rent vann og trygge sanitærforhold.
– Det er veldig viktig med en kjapp respons på vann og
sanitet i kriser som dette, behovene er store og situasjonen
kan forverres fort om store mengder mennesker bor tett
sammen uten gode vann- og sanitærmuligheter – for
eksempel kolerasmitte. Vi hadde mulighet til å respondere
kjapt fordi vi har et lager med materiell liggende – og en
dyktig partner på plass i felt, forteller Madel Gunnarshaug
Rosland, vår landrepresentant i Kongo.
Foto: Kirkens Nødhjelp

			Vanuatu:
Nødhjelpsinnsats etter syklonen Pam
 – Ødeleggelsene er helt ufattelige. Det er kaos her. Flybilder fra øyene vi ikke
når, viser total ødeleggelse, sier Geoff Robinson i ACT for Peace, Kirkens Nødhjelps
partner i Australia. Robinson har 15 års erfaring med katastrofearbeid og har også
jobbet med forebygging mot naturkatastrofer på Vanuatu. Ødeleggelsene etter
syklonen er det verste han har sett. Ifølge FN er 160 000 rammet, og av dem er 80
000 barn. Våre kirkepartnere er i gang med å dekke de akutte behovene for mat,
vann og husly.
– Vi satte umiddelbart i gang med nødhjelp på bakken etter syklonen. Våre
kirkepartnere i området var i stand til å hjelpe med de ressursene de har, men det
har vært virkelig utfordrende å nå ut med nye ressurser til våre partnere fordi all
infrastruktur er ødelagt i de fattigste og avsidesliggende områdene. Det er kritisk
mangel på rent vann, forteller Gudrun Bertinussen, som er beredskapsleder i
Kirkens Nødhjelp, men for tiden jobber ved hovedkontoret til ACT - internasjonale
Kirkens Nødhjelp. Foto: ACT for Peace
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			Tanzania:
Korrupsjonsbekjempelse gir resultater
 – I landsbyen Galangala i Tanzania har over 6000 mennesker
i omkring 700 husstander fått rent vann. De tok grep selv etter
opplæring i korrupsjonsbekjempelse fra Kirkens Nødhjelp: De leste
offentlige budsjetter, fant avvik, sa ifra til distriktsrevisoren og fikk
avsatt en korrupt vannsjef. Da han sluttet å stjele fra fellesskapet,
var det penger nok på landsbybudsjettet til oppgradering av
helsestasjonen og skolen også! Det nytter!
Foto: Tale Birkeland Hungnes/Kirkens Nødhjelp

		 Myanmar:
Helsearbeidet fortsetter
 Årtier med underinvestering har ført til at Myanmar har et svært
sårbart helsesystem, som igjen fører til folkehelseproblemer. Landet
har den høyeste mødredødeligheten i regionen, og situasjonen i syv
av landets delstater er så akutt at den er definert som en forlenget
nødssituasjon. Vi har i mange år jobbet med flyktninger fra Myanmar
på grensen til Thailand, og vi har i tillegg støttet partnere inne i det
lukkede landet under militærregimet. Nå har vi et kontor i Yangon og
er i gang med et omfattende helsearbeid inne i landet. Blant annet
støtter vi såkalte mobile helseteam – kjent som "jungeldoktorer" fra
vår gavebutikk. En ny klinikk på den thailandske siden av grensen skal
stå klar i november 2015 og får en viktig rolle i å trene opp blant annet
jordmødre og annet helsepersonell.
I enkelte landsbyer er situasjonen svært vanskelig. Det mangler
tilgang til rent vann, malariaen herjer, og folk beskriver livet som en
kontinuerlig kamp for å få produsert nok mat. Mange er under- og
feilernærte på grunn av denne kampen. Men det finnes håp! Etter en
innsats for å få på plass myggnett har antallet malariatilfeller sunket,
og flere mødre og barn får nå trygge fødsler etter at de tradisjonelle
fødselshjelperne har fått opplæring. Vi håper nå å oppskalere en del
av disse prosjektene – og vi er utrolig stolte av at så mange gode
resultater springer ut av en så tøff hverdag! På bildet ser vi en jordmor
som utfører en av sine andre oppgaver i landsbyen: å produsere klær.
Foto: Kirkens Nødhjelp

			Romania:
Tigging – en desperat løsning
 Fattigdommen i Romania er stor, så stor at den også er synlig i Norge.
Vi ser fattige tilreisende som kommer til norske byer for å tigge. Tigging er
en desperat løsning som ikke er bærekraftig, og som i liten grad bidrar til
å oppnå en bedre livskvalitet.
Kirkens Nødhjelp er opptatt av å jobbe med de grunnleggende årsakene
til at fattige mennesker kommer til Norge for å tigge, og vi jobber vi
sammen med rumenske organisasjoner som tar dette på alvor.
85 prosent av romfolk i Romania lever under fattigdomsgrensen,
og romfolket er en av de mest marginaliserte gruppene på tvers av
kontinentet. Dette er en folkegruppe som har blitt sett ned på gjennom
århundrer. Mange lever isolert fra resten av samfunnet, opplever stadig
trakassering og diskriminering og har liten eller ingen utdanning. Bare én
av tre voksne har arbeid, og mange barn dropper ut av skolen.
I byen Roman nord-øst i Romania bor de fattige, hovedsakelig romfolk,
i fire nedlagte fjøs som huser rundt 1000 mennesker, hvorav mange er
barn. De har svært begrenset tilgang til vann og toaletter, men Kirkens
Nødhjelp har bidratt til tilgang til rent vann, ordentlige toaletter, dusjer og
såpe for å hindre spredning av sykdommer og sikre folks helse.
Kirkens Nødhjelps partner i Roman driver et senter med en rekke
aktiviteter innen utdanning og jobbskaping, helsetjenester og sosial
inkludering. Erfaringen er at endringer kan skapes sammen med de
fattige, men det krever tett samarbeid og daglig oppsøkende individuell
oppfølging.
Det langsiktige målet er at befolkningen skal få tilgang til offentlig
skole og helsetjenester og ha muligheten til å delta politisk på alle nivåer
i samfunnet.
Kirkens Nødhjelp ønsker å nå ut til enda flere i Romania fordi vi ser at
behovene er store. Til det trenger vi deg. Det er mulig å gi penger direkte
til vårt prosjekt ved å gå inn på våre nettsider:
https://www.kirkensnodhjelp.no/stott-romania/
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A K tuelt Nepal

Nepal må bygge
Kirkens Nødhjelp vil bidra til å bygge opp igjen Nepal slik at landet kan tåle et nytt jordskjelv.
Tekst: Arne Grieg Riisnæs og Håkon Haugsbø foto Arne Grieg Riisnæs

- Det kraftigste jordskjelvet på 80 år har lagt deler av det fattige
landet i grus. Nepal må bygges opp igjen stein for stein, og det
kommer til å ta tid, sier Kirkens Nødhjelps beredskapsleder
Gudrun Bertinussen.
Når nødhjelpsfasen er over, vil det internasjonale Kirkens
Nødhjelp, ACT-alliansen, bidra til gjenoppbyggingen av landet.
Solide vannforsyninger og sanitæranlegg er viktig for å hindre
smitte og sykdom dersom tragedienn inntreffer igjen.
Bygge solid
Bertinussen understreker viktigheten av at det som nå skal
gjenoppbygges må vere så solid at det tåler et nytt jordskjelv
i framtiden. Prinsippet om å «bygge opp igjen bedre» er svært
viktig i et så fattig og utsatt land som Nepal.
- De som er rammet av jordskjelvets ødeleggelser har ikke
råd til å bygge jordskjelvsikre hus og skoler. Det ansvaret må
det internasjonale samfunnet påta seg.
Tomme skoler
Det første jordskjelvet som rammet landet i slutten av april
skjedde på en lørdag, en dag da alle skolebygg stod tomme.
- I en av landsbyene våre folk har jobbet i, var skolebygget
fullstendig knust. Man kan bare forestille seg den ekstra
tragedien dersom jordskjelvet hadde kommet på en dag alle
barn i Nepal var på skolen, sier Bertinussen.
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Smittefare
Hun koordinerer beredskapsgruppen som jobber for å sikre
mindt hundre tusen jordskelvrammede tilgang til rent vann og
trygge sanitæranlegg. Faren for smitsomme sykdommer øker
med regnvannet som monsunen bringer inn over ruinene.
I en av de uttalige byene og landsbyene som ble hardt
rammet, Bungmati, ble vannforsyningen ødelagt i et jordskred.
Kirkens Nødhjelps vanningeniører sikrer trygt drikkevann til de
over fem tusen innbyggerne, mens de arbeider med å utbedre
den opprinnelige vannkilden.
Vann til 100.000
Totalt skal Kirkens Nødhjelps nødhjelpsarbeidere sikre vann og
trygge doer til minst 100.000 mennesker.
– Jeg var ute på åkeren da jordskjelvet kom, og da jeg kom
tilbake til huset var det bare ruiner igjen, sier Mishri Maharjan
(40). Hun og familien bor under en enkel presenning ved siden
av sitt ødelagte hjem i den vakkert beliggende byen i regionen
Bhaktapur.
De har mistet alt de eide, og er svært bekymret for tiden
fremover. Samtidig er Mishri lettet over at de nå har tilgang på
trygt drikkevann.

es stein på stein
Syke av vannet
– De første dagene måtte vi gå over en time til nærmeste
vannkilde. Vi gikk om natten fordi køene på dagtid var så
lenge. Jeg var redd. Mange som ikke orket å stå mange
timer i kø drakk forurenset vann og ble syke. Uten trygt
drikkevann hadde vi ikke overlevd, sier Mishri mens hun
fyller to store vannkanner til randen.
– Nå risikerer mange livet ved å bruke toalettet inne
i sine sammenraste hus, mens de fleste bruker åkrene
rett ved her. Vi er alle redde for at det skal bryte ut
epidemier, og det er veldig viktig at vi får latriner. Vi er
svært glade for hjelpen vi får av dere fra et land jeg ikke
vet noen ting om, forteller Mishri.

• Send NØDHJELP på sms til 2468 (200 kr)
• Givertelefon 820 44 004 (200 kr)
• Kontonummer 1594.22.87426
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po rtrett ingrid olava

Klimaendringene

handler om oss

- Det er få i Kenya som driver med klimautslipp. De driver bare med
klimatilpasninger, sier Ingrid Olava, som ble med Kirkens Nødhjelp til Kenya
som klimavitne.
Te kst: A ina Johnsen Rønning Foto: H ege Krist in Ulvin/ Kir ke n s Nødh je l p.

I

ngrid Olava hadde ikke vært sør for Sahara
før og syntes klimaproblemet var veldig
vanskelig å forholde seg til. Så fikk hun
spørsmål om å være med til Kenya for å se hva
Kirkens Nødhjelp gjør for å demme opp for
klimaendringene der.
– Turen til Kenya var interessant for meg nettopp
fordi jeg ønsket å konkretisere problemer som
for meg har virket uoverkommelige og abstrakte
- og som jeg derfor har distansert meg fra.
Klimaspørsmålene skiller seg fra andre problemer
i samfunnet. Jeg var egentlig en av dem som blir
sur av klimapolitikk, sier Ingrid Olava.
Kirkebakgrunn
Det var ikke unaturlig for Ingrid Olava å takke ja til
å bidra på Kirkens Nødhjelps julekonsert i fjor. Uten
Ten-Sing og miljøet i KFUM/KFUK hadde hun ikke
vært musiker i dag, bedyrer hun. Hun har alltid følt
seg hjemme i Den norske kirke, og kirkekonserter
er hun vant med å holde. Da hun spurte venner og
bekjente om hun burde engasjere seg for Kirkens
Nødhjelp, fikk hun bare «tommelen opp» og positive
tilbakemeldinger. Men snakker hun med de samme
vennene om klimasaken, får hun mer flakkende
blikk og dårlige unnskyldninger.
– Klimasaken er et veldig vanskelig budskap å
selge. Alle føler seg delaktig i problemet. Jeg flyr
for eksempel alt for mye. Men man må være stolt av
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det man faktisk får til. Jeg har endret matvanene
til familien min, og vi spiser mye mindre kjøtt. Om
alle i hele verden hadde innført en kjøttfri dag,
hadde man løst mye både når det gjelder klima og
matmangel i verden, sier Olava.
Genuint engasjert
Olava får som artist mange henvendelser om å
bidra til mange ulike, gode tiltak. Mange har hun
sagt ja til, men hun har følt på at det er vanskelig
å skulle stille opp på et enkeltarrangement for
så å dra derfra uten å treffe de hun har hjulpet
igjen. Et mer forpliktende samarbeid med Kirkens
Nødhjelp passer henne derfor bra. Turen til Kenya
gikk først og fremst til Mully Children's Family
og doktor Charles Mully, som er grunnleggeren
av barnehjemmet. Det vil si – det er snakk om tre
gigantiske barnehjem med til sammen 2400 barn.
På de 26 årene barnehjemmet har vært i drift, har
svimlende 8000 barn fått omsorg og utdanning
hos Mully. Et av disse sitter nå i parlamentet.
Barnehjemmet startet for mange år siden med en
spennende bigesjeft som Kirkens Nødhjelp har
støttet helhjertet.
– Mully begynte jo med å dyrke jorda rundt
barnehjemmene for å kunne gi barna mat. Så kom
Kirkens Nødhjelp til og hjalp dem med å bygge
demninger og utnytte alle typer teknikker for å
ta vare på regnvannet. Nå har Mullys barnehjem

»

«Klimasaken er et veldig
vanskelig budskap å
selge. Alle føler seg
delaktig i problemet.»
– ingrid olava
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po rtrett ingrid olava

kenyansk rekord i hvor mange maiskolber man kan
dyrke på ett mål, og området rundt barnehjemmene er
som en oase i ørkenen, sier Olava.
– Du var der og plantet selv et tre. Men, hva er
egentlig verdien med å plante et tre i ørkenen?
– De planter jo millioner av trær, noe som hjelper
klimaet både lokalt og globalt. Vi kjørte gjennom
ørkenen for å komme til barnehjemmet og stoppet
for å snakke med en kvinne som prøvde å høste i en
helt tørr åker. Tre små maiskolber var alt hun hadde
fått opp av den tørre jorden. Jeg har veldig lys hud, og
brukte både faktor 50 og hatt for ikke å bli forbrent.
Det var så varmt at da jeg trakk pusten, var det som å
puste i en badstue. Nesten ikke til å holde ut. Så kjørte
vi videre – i tre minutter – til barnehjemmet. Å komme
inn dit var som å komme i en annen verden. Klimaet
var helt annerledes, jeg kunne puste fritt, og det virket
ikke så varmt lenger, sier Olava.
Langt fra glitter og glamour
Ingrid Olava var 25 år da hun formelig ble dyttet
inn i en verden hun knapt nok ante eksisterte. Hun
kommer selv fra en «vanlig middelklassebakgrunn i
et vanlig boligfelt» i Lillehammer. Å bli kastet inn i
kjendistilværelsen beskriver hun som en sjokkartet
opplevelse, og hun prøver fremdeles å finne seg
selv som vokalist. Det var pianist hun egentlig var,
før verden oppdaget den sarte og litt såre stemmen
hennes.

Foto: Lucian Muntean/
Kirkens Nødhjelp
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Pakten med naturen
Barnehjemmet til Mully driver vekselbruk, der man
dyrker en grønnsak ett år eller to, for så å dyrke
noe annet. På den måten unngår man at jorda blir
næringsfattig, og man unngår bruk av kjemisk
gjødsling. Olava fikk se hvor viktig tilpasningen til
naturen var for bøndene i Kenya. Og hvor sårbare de er
for klimaendringer. Det regner ikke mindre i Kenya nå
enn før, men regnet kommer sjeldnere, og da kommer
det mye.

I 40 graders varme
ble Ingrid Olava
med på å plante
trær for et bedre
klima. Ett tre gjør
liten forskjell, men
tusen trær kan
endre det lokale
klimaet fullstendig,
og en million
trær kan dempe
klimaendringene
globalt.

Rett utenfor de
grønne åkrene til
barnehjemmet som
Kirkens Nødhjelp
støtter, treffer
Ingrid Olava på
en kvinne som
høster mais i en
helt tørr åker. Fem
maiskolber er
dagens fangst.
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– Som artist vil jeg jo være i rampelyset, men jeg
vil være der av de riktige grunnene. Det gjør det ofte
vanskelig for meg. Dessuten synes jeg rollen som
popfigur er vanskelig. Samtidig må jeg jo akseptere
å ha en rolle som artist. Det å bli kjent var virkelig
en stor overgang. Alt som tidligere var utilgjengelig,
ble plutselig tilgjengelig. Dermed er hverdagslivet blitt
et veldig gode, sier Olava mens hun serverer noe så
prosaisk som grovbrødskive med brunost.
– En diva på de kenyanske slettene hadde kanskje
ikke fungert så bra?
– Jeg opplevde masaiene som lavmælte og stolte.
Det var en fin opplevelse å se at vi så lett kunne
snakke sammen - og til og med ha litt humor i
kommunikasjonen. En gammel masaikvinne kom bort
til meg og plasserte foten sin ved siden av min. Jeg
var jo kritthvit, og hun lo godt av det. Da hun fikk se
håndbaken min, ble hun helt bestyrtet. Man kunne jo
se blodårene mine!

| 03 – 2015

– De forklarte det med at overflaten ble som en
jernplate der jorda ikke klarte å ta opp regnet
som tidligere. Kirkens Nødhjelps prosjekter som
tar vare på regnvannet blir da utrolig viktig. 80 %
av kenyanerne lever av jordbruk, og jeg ble veldig
imponert av infrastrukturen i hjelpearbeidet. Det
er ikke slik at Kirkens Nødhjelp går rundt fra hus
til hus og tilbyr løsninger. Unge masaigutter læres
opp til hvordan nettingbager kan fylles opp med jord
og såes i på alle sider. Så tar de det med seg til sine
landsbyer og lærer opp folk der, sier Olava.
– Masaiene er jo sett på som et stolt folk.
– Vi møtte en masai med en flokk kyr på vei til
en vannpytt. Med små, gutturale lyder fikk han
kyrne til å stoppe helt opp, og de var helt stille
til han ga dem en ny, lavmælt kommando. Jeg ble
imponert og spurte ham hvordan han gjorde det.
«Jeg kjenner dem», var svaret. Det sier noe om hvor
mye menneskene lider når dyra deres lider. De er så
knyttet til dem, sier Olava.

Ingrid Olava
Brænd Eriksen
(34)
 Oppvokst på Lillehammer, der
hun begynte i Ten-Sing.
 Spilte på Quartfestivalen og
Slottsfjellfestivalen før hun ga ut
sin første plate.
 Platedebuterte i 2008 med
albumet Juliet's Wishes.
 Fikk Spellemannprisen i 2010 i
klassen kvinnelig artist.
 Har engasjert seg for flere gode
formål. Våren 2015 dro hun til
Kenya for å være klimavitne for
Kirkens Nødhjelp.
 Gifter seg i disse dager med
teatersjef Erik Ulfsby.

Møtet med Nariku
Inkera Samperu
gjorde inntrykk på
Olava. Nariku var
12-barnsmor, og
har aldri vært på
sykehus. – De har
jo et hjelpeapparat
rundt kvinnene
som føder,
men det er
langt unna hva
norske gravide
har tilgang på.
Nariku trakk bare
på skuldrene og
sa at nå kunne
hun gjøre det
alene, sier Olava
imponert.
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R eis ebrev ingrid olava

Følgefeil
D

Reisefølget mitt er kenyanske Paul Mbolo, som jobber i Kirkens
Nødhjelp. Hele veien fra Nairobi og ut hit har vi snakket om
Kenya. Etter at vi svingte av motorveien, har veien blitt stadig
smalere og mer humpete, men samtalen har fortsatt. Paul
forklarer om masaiene jeg snart skal møte, om hvordan
klimaet har endret seg, om kenyansk politikk og om vann.
Den siste halvtimen er det ikke noe vei. Oppmerksomheten
min trekkes vekk fra samtalen og mot de to masaiene på
motorsykler som loser oss innover savannen.
– Det regnet litt i natt, sier Paul. – For første gang siden
november. Ellers har det vært mye mer støvete.

regntiden forandret seg. Gresset som ikke gror tilbake. Tynne
kuer, tapte penger. Problemene er konkrete, praktiske. Mens
jeg lytter, dukker et ord fra matematikken opp i hodet mitt:
Følgefeil. Hvordan du kan ende med et katastrofalt feil svar
hvis noe er skjevt tidlig i regnestykket. Jeg tenker at disse to
gradene som er et skuldertrekk for meg, sakte har overtatt
livet til Saibala og kuene hans. All tid går med til å finne vann
og beite. De går timevis hver dag. For noen av dyra koster det
til slutt for mange krefter å skaffe seg nye krefter. Ville dyr
trekkes mot de samme vannhullene, og plutselig er skoleveien
utrygg. Trærne hugges fordi mat til geitene må prioriteres når
kuene faller fra. Færre trær, mindre skygge, mindre oksygen,
enda tørrere jord. Følgefeil. Vi takker Saibala for praten og
setter oss i bilen igjen. Jeg er tørst, griper etter vannflaska.
Gutta på motorsyklene vinker og smiler. Det er blitt støvete
igjen på savannen når vi kjører tilbake mot byen.

regnet kommer sjeldnere
Vi er fremme ved vannhullet. Ved første øyekast ser jeg det ikke
på avstand. Vannet er i samme gråbrune farge som jorda, bare
en smal stripe på enden av sletta. Bakken er helt tørr, jorda
har slått sprekker. Sola står rett over hodene våre. Jeg har
nettopp lært at regnet kommer sjeldnere og i større mengder,
og at jorda ikke rekker å ta opp næringsstoffene. I hellingene
er det spor i sanden, som om det er inntørkede elver overalt.
På avstand hører vi kubjeller. Det er masaiene som driver
kvegdrift vi venter på, de vet mest om hva som har skjedd
her etter det ble to grader varmere på jorda. Vi hører bjellene
lenge før de faktisk dukker opp. På avstand er det et mektig
syn; den klassisk blå- og rødkledde masaien, gjeterstaven i
hånda, dyreflokken. Det går sakte fremover. Det blir åpenbart
hvorfor når de nærmer seg. Kuene er tynne, avmagret. Eieren
gir kuene et lite nikk og lager en lav lyd. De vasser uti og
drikker. Saibala Kadiko snakker med oss. Han forteller i korte
setninger om hvordan økonomien har forverret seg etter at

Samler opp vannet
De påfølgende dagene lærer jeg at ingen i Kenya snakker om
klimautslipp. 80 prosent av befolkningen driver med jordbruk,
utslippene er på landsbasis lave. Klimatilpasning derimot, det
snakker alle om. Regnet kommer fremdeles, men vannet må
tas vare på. Noen metoder er enkle, andre mer omfattende.
Kirkens Nødhjelp har bygd demninger og gravd brønner, men
driver også med tiltak som ikke krever like store økonomiske
ressurser. Kunnskap kommer man langt med. Jeg møter
en gjeng unge masaier som har fått opplæring av Kirkens
Nødhjelp i hvordan de kan dyrke grønnsaker i en gannibag, en tønneformet plastnetting som bevarer regnvannet.
Grønnsakene kan være et viktig tilskudd både i kostholdet
og til økonomien hvis man velger å selge det man dyrker.
En bag koster ti dollar, og tanken er at masaiguttene skal
lære teknikkene de lærer videre. Paul forklarer at en viktig
del av arbeidet de gjør, er å prøve og skape en infrastruktur
for videreformidling av kunnskap som fungerer. Disse unge

et går i underkant av tretti timer fra en bil plukker
meg opp i Oslos vintermørke til jeg står på den
knusktørre savannen. Sola er så sterk at jeg føler
meg gjennomsiktig.
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mennene har akkurat gjennomført det store overgangsritualet
hvor de går fra å bli ansett som gutter til å ha status som menn.
De er viktige ressurser for familiene sine. Den lengste av dem,
Antony, kledd i mørk dressjakke og shorts, forklarer hvordan
riktig mengde naturlig gjødsel må blandes i riktig mengde
jord, hvilke planter som passer å dyrke på sidene av bagen, og
hvilke som passer på toppen. Han peker og forklarer, de har
grønnkål, koriander, reddik. De dyrker også trær på et område
de kaller The Tree Nursery.
– Trær tiltrekker regnet, sier han til meg. – Hvorfor det?
spør jeg forundret. – Jeg vet ikke, svarer Antony og ler. – De
bare gjør det.
En ny start
Et sted regnet fremdeles kommer til sin rett, er hos Mully
Children's Family (MCF). Helt siden 1989 har Charles E.
Mully og kona hans Ester Mully drevet dette barnehjemmet
som tar til seg vanskeligstilte barn fra hele landet. Barna
får en ny start på livet under verge fra ekteparet og deres
ansatte. Her er ikke jordbruk noe man begynte med for å
bekjempe klimaendringer, men for å skaffe nok mat til å mette
hundrevis av unger. Barnehjemmet, som nå er fordelt over
tre store områder, har samme klimamessige forutsetninger
som Kaijado vi besøkte dagen før. På veien til barnehjemmet
stopper vi ved en brunsvidd åker der en kvinne sanker mais.
Fotografen går ut på jordet og spør om å få ta et bilde av
arbeidet hennes. Hun holder opp en kurv med fem små
maiskolber. Varmen her midt på dagen er intens, lufta er så
tørr at det er vanskelig å puste. Vi kjører snart videre. Det viser
seg at porten til MCF ligger bare noen hundre meter unna.
Plutselig er vi på en grusvei omgitt av høye trær og grønne
åkre. Det fremstår uvirkelig etter alle de tørre, brunsvidde
jordene vi nettopp har passert.
Vi stopper ved et stort drivhus.
Idet jeg går ut av bilen, kjenner jeg det. Luften. Det er lettere
å puste, svalere temperatur, luften er frisk. Vi bare stirrer
forbløffet på hverandre, det er så åpenbart at det trenger ikke
sies.

Mens vi venter på Charles Mully, tenker jeg på kvinnen i
åkeren. Hun driver ikke et barnehjem, ingen hjelper henne
å bygge en demning. Hvordan må det ikke føles for naboene
som sliter hver dag å se denne grønne oasen på avstand?
Tilgangen på vann er hele forskjellen.
Det viser seg at MCF hjelper lokalbefolkningen under de
verste tørkeperiodene. Prosjektet er mildt sagt imponerende
i sin størrelse, 8000 barn har vokst opp og tatt utdanning her
siden starten, et av dem sitter nå i det kenyanske parlamentet.
De planter 1,5 millioner trær i året, de dyrker all maten sin
selv med unntak av ris, de holder høns og kuer. Snart er
biomassegeneratoren på plass, og da blir de selvforsynte med
strøm. De eksporterer mer og mer grønnsaker og er på god
vei til å bli økonomisk uavhengige. Alt jordbruk er økologisk.
En hel rekke positive faktorer som til sammen får en stor og
ikke-planlagt konsekvens: Klimaendringene blir håndterbare.
Redd og håpefull
Vi spiser lunsj på en betongplatting utenfor et av
gjesterommene. Utsikten er mot en ås dekket av høye trær,
tett i tett. Etter maten skal vi delta i treplantingen til elevene.
Hva er verst, tenker jeg plutselig. At det ikke finnes et
handlingsrom, eller at det faktisk gjør det? Hvis det er sånn at
det fremdeles finnes et vindu av tid for å reversere eller i hvert
fall bremse at vi kjører planeten utfor stupet, hvorfor gjør
vi ikke mer? Og hva skal jeg gjøre, hva monner? Kontrasten
mellom det knusktørre og det grønne gjør meg både redd
og håpefull. Innflytelsen mennesker har på naturen lyser
fra både innenfor og utenfor gjerdene. Klimaendringene er
menneskeskapte, løsningene likeså.
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Offer for pirater og
menneskesmuglere
Amina er 58 år og mor til to fengslede pirater. I februar ble datteren lokket av
menneskesmuglere med gratis transport til Europa, men blir nå holdt til fange av
menneskesmuglerne i Libya. De har ringt Amina og vil ha 7500 dollar for å slippe
henne. Der piratene tidligere skapte frykt, er det nå menneskesmuglerne som truer
ungdommens fremtid.
Tekst & foto : Camilla Grøtta

H

vor enn man drar i Puntland, er
menneskesmuglingen
det
som
snakkes om. Det første mødrene
spør hverandre om når de møtes, er
om alt er bra med barna eller om de
har dratt med smuglerne. Historien vi hører er
den samme igjen og igjen: Mennesker henvender
seg og frister ungdom med gratis transport
til Europa, og hver eneste dag forsvinner flere
ungdommer på en livsfarlig reise mot Europa. De
uten foreldre blir ikke fraktet "gratis", og de andre
blir etter hvert holdt fanget og behandlet deretter.
Når de kommer til Libya, blir foreldrene ringt
opp. Beskjeden er enkel – du må betale, eller så
dreper vi barnet ditt.

Da piratene fikk fotfeste
November 2007: Et stort lasteskip ankrer opp
utenfor den søvnige, lille fiskelandsbyen Eyl i
Puntland, og innbyggerne i Eyl er uvitende om
hvilken tragedie som er i ferd med å ramme dem.
Lasteskipet hadde blitt kapret noen måneder før
mens det passerte gjennom Adenbukta. Ombord
var pirater fra Haradere, sør i Somalia, og de var
på leting etter en ny base for det som nå hadde
blitt en lukrativ bransje.
Muse Osman Yusef, ordfører i Eyl, rister på
hodet i fortvilelse når han blir spurt om den
dagen i 2007. – Hvis piratene ikke hadde fått
løsepenger for skipet, ville ting aldri ha eskalert
som de gjorde.
Piratene fra Haradere brakte aldri mannskapet
fra det kaprede skipet på land, men etter et par
dager var forhandlingene med eierne i boks,
og de kom i land med et syvsifret dollarbeløp i
løsepenger. Fiskerne med sin beskjedne fangst,

ungdom og de pastorale gjeterne som var innom
Eyl for å gjøre sine ærend så med forbauselse
på pengene disse mennene hadde fått tak i så
lett. Allerede frustrerte fiskere var en enkel
målgruppe å overtale til neste oppdrag. Det
samme var de arbeidsløse ungdommene.
I fortvilelse så lokalsamfunnet på at
ungdommene ble hanket inn av de hardbarkete
Haradere-piratene. De lokale religiøse lederne,
samfunnslederne og de eldre prøvde å fraråde
de unge, men deres ord gikk tapt i drømmer
farget av grønne dollarsedler, men stoppet også
i våpenmunningene de snart ble møtt med.
Innen tre uker, før noen hadde rukket å forutse
omfanget og alvoret i det som skjedde, lå tretten
kaprede skip fortøyd utenfor Eyl.

Somalia
Befolkning:
Cirka 9,4 millioner
Hovedstad: Mogadish
Språk: Somali, arabisk
(begge offisielle), italiensk,
engelsk
Forventet levealder: 55 år
Fattigdom: 66 % lever under
fattigdomsgrensen
Utdanning: 4,8 år

Kappløp til Eyl
Ryktene om lettjente penger gikk fort, og det ble
et kappløp blant fiskere og ungdom fra store deler
av Somalia som ville bli rike i Eyl. Et nettverk av
rekrutterere spredte seg som ild i tørt gress, og
tilreisende kom fra andre land. Det inkluderte
også "investorer" som så sitt snitt til å tjene store
penger på å finansiere piratene. De omreisende
gjeterne overlot kameler og geiter til sine koner.
Grønnere beitemarker hadde endret form; de var
nå i det indiske hav, og inngangsporten var Eyl.
På det meste var 23 skip fortøyd utenfor de
hvite strendene i Eyl, og opptil 240 gisler ble holdt
i de to landsbyene. "Abdi", som nå jobber som
elektriker, var en 15 år gammel pirat i 2007. – Da
det første skipet kom, var det spennende, og jeg
trodde jeg kunne tjene lette penger. Men det var
en forferdelig tid.
Hans venn "Ali" var noen år eldre og forteller
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Aisha er pirataktivist og bedriftseier. I 2010 fikk hun plass på
entreprenørkurs, og med kickstartkapitalen hun fikk etter endt
kurs, har hun startet et gjestehus. En optimisme som ble antatt å
ha smuldret opp for godt i Eyl har dukket opp igjen, og som Aisha
sier: – Så lenge det fins en vilje, kan vi oppnå det vi vil.

oss at han fortsatt er oppbrakt over ting som skjedde.
– Det gjør vondt å tenke på det. Ikke minst når jeg tenker på
gislenes familier. Vi fratok gislene deres frihet, og noen ganger
måtte vi torturere dem. Det er uforståelig, men det handlet kun
om penger. Det var avskyelig, og jeg måtte komme meg ut. Jeg
innså at til slutt ville jeg enten måtte drepe noen eller bli drept
selv .
– Det var en forferdelig tid for innbyggerne her. Hver gang
løsepenger ble betalt, ble et annet problem skapt. Det var
narkotika, våpen og prostitusjon overalt. Ordføreren rister
stadig oppgitt på hodet når han må snakke om sitt distrikts
mørkeste år. – Jeg syntes så synd på mannskapene som var tatt
til fange. Det var så store krefter i sving, vi var bare ikke i stand
til å gripe inn.
Selv om de hadde mistet motet da piratene herjet som
verst, ga de ikke opp. De religiøse lederne fra flere piratutsatte
områder hadde samlet seg og spurte myndighetene om hjelp.
Myndighetene satte disse lederne i kontakt med Kirkens
Nødhjelps lokalt ansatte i Somalia, og sammen skapte de en
handlingsplan for å støtte lokalsamfunnene i deres kamp
mot piratvirksomheten. Prosjektet "Alternative leveveier
til piratvirksomhet" ble startet i 2010 og besto av både
bevisstgjøring gjennom holdningskampanjer og yrkesopplæring
for å håndtere de grunnleggende årsakene til piratvirksomhet;
fattigdom og arbeidsløs ungdom.
Kampen ble vunnet
Den store holdningskampanjen har nådd omtrent 2,5 millioner
av Puntlands befolkning. Informasjon ble gitt gjennom media,
radioprogrammer, aktiviteter på skoler og idrettsturneringer.
I tillegg informerte religiøse ledere gjennom fredagsbønnen
om at piratvirksomhet og tilknyttede aktiviteter er "haram"
– ulovlig – i henhold til islamsk lov. Kombinasjonen av økt
holdningskampanje og yrkesopplæring virket. Lokalsamfunnet
vendte ryggen til piratvirksomheten, pirater og virksomheter
som finansieres av løsepenger. Væpnede vakter på skip og
NATOs nærvær i Adenbukta har gjort piratvirksomhet vanskelig
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Haakon Svane i Rederiforbundet møter fengslede pirater i Garowe.
Norges Rederiforbund har vært en viktig samarbeidspartner for
prosjektet siden oppstarten i 2010. De har erkjent at de varige
løsningene ligger på land, og resultatene av arbeidet fikk Haakon
Svane se på hans besøk til de ulike delene av prosjektet i mars i år.

og har stagget aktiviteten, men de grunnleggende årsakene,
fattigdom og mangel på arbeidsplasser, kan kun håndteres på
land, og det er dette som vil skape varig endring. 720 ekspirater
og sårbar ungdom har fullført utdanning som elektrikere,
solcelleingeniører, entreprenører, murere og snekkere og
har fått opplæring i nye fisketeknikker. Blant de 50 som ble
uteksaminert i Eyl tidligere denne måneden, var 33 kvinner. De
fleste av dem er eneforsørgere for sine husholdninger.
Desperasjonen finner nye veier
Amina er 58 år og mor til to pirater; én soner en dom i
Seychellene, og én soner livstid i Virginia, USA. Hun tar vare
på barna deres samt sin datters barn. I tillegg til å brødfø sin
store familie har hun vært engasjert i kvinnegruppen som har
vært en viktig aktør i kampen mot piratvirksomhet. Amina
sier at piratvirksomhet var en katastrofe på så mange nivåer:
– Virksomheten har skadet vårt land og oppfatningen av vårt
folk. Alle tror vi er pirater og kriminelle. Lokalt har det ødelagt
vår tilgang til ressurser og vårt levebrød, og personlig har
den påvirket så mange. Spesielt koner og mødre. Det er ille
at piratene har rammet andre familier. Deres familier lider
på samme måte som vi, kvinnene i Somalia, lider, sier Amina,
en av kvinnene som bærer byrdene av å miste sine sønner og
ektemenn. Et stort antall kvinner er nå eneforsørgere for sine
familier og bærer den økonomiske byrden. Nedtynget av sorg
forteller Amina om sønnene som sitter i fengsel og datteren
som er tatt av menneskehandlere. Desperasjonen i området
skaper stadig nye og voldelige veier til rikdom. Amina har
blitt eneforsørger for en familie på 22 og er igjen rammet av
en tragedie som bunner i hennes barns ustoppelige trang til å
komme unna fattigdom og en arbeidsløs tilværelse i Somalia.
Selv om kampen mot pirater er så godt som vunnet på land i
Puntland, har faren for de unge og desperate aldri vært større.
Mer enn 2000 mennesker har druknet i Middelhavet bare i år,
utnyttet av kyniske menneskehandlere. Kirkens Nødhjelps
arbeid i området er viktigere enn noensinne.

Forandre alt for ett menneske
- hver måned!
Hver av våre faste givere kan hvert år sikre tolv mennesker varig tilgang til
rent vann - for bare åtte kronestykker om dagen. Nå starter sommerens
vervekampanje!
I sommer reiser våre ververe land og strand rundt for å
fortelle om Kirkens Nødhjelps arbeid og rekruttere nye
givere. Du kan rekruttere deg selv og dine venner allerede
i dag!

å gjøre en forskjell. Trekkene går av seg selv, samtidig
som du har full kontroll i nettbanken. Og så kan du vite at
Kirkens Nødhjelp slipper å bruke annonsekroner på å be
deg om gaver.

Raskt på plass
Den månedlige støtten fra våre faste givere er spesielt
viktig for Kirkens Nødhjelps arbeid. De forutsigbare
inntektene gir oss muligheten til å drive langsiktige
utviklingsprosjekter sammen med våre lokale partnere.
De gjør oss også i stand til å reagere raskt og med stor
kapasitet i katastrofesituasjoner.

Vår sommerturné
Fra mai til september er det store sjanser for å møte våre
blide og engasjerte ververe på gater og torg over hele
landet. De gjør en utrolig viktig og utfordrende jobb, og
vi håper du tar godt imot dem. Uansett om du ønsker å
bli fast giver eller ikke, må du gjerne smile og si “hei”! Og
hvis du allerede er fast giver, er det ekstra hyggelig at du
stopper opp et øyeblikk og forteller om det.

Mer hjelp for hver krone
For deg som giver er det også flere gode grunner til å bli
fast giver med månedlige trekk over AvtaleGiro. Gir du
hver måned, trenger du ikke å gi så mye hver gang for

Du kan registrere deg med månedlige gaver på
www.kirkensnodhjelp.no!
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Håp i
håpløsheten
Krisen i Syria er total. Nabolandet Libanon, på
størrelse med Rogaland fylke, har tatt imot
halvannen million flyktninger. Kapasiteten er for
lengst sprengt, og det knøttlille, skjøre landet
er helt avhengig av internasjonal støtte for å
kunne håndtere de hjelpetrengende.
I l I B A NO N, T e kst & fOTO : Arne Grieg Riisnæs
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S

Libanon
Befolkning:
4,3 millioner
Hovedstad: Beirut
Språk: Arabisk, fransk,
engelsk, kurdisk, armensk
Forventet levealder: 80 år
Utdanning: 13 år

Verdens største
humanitære
katastrofe i tall
- fire år etter
krigens start
 16 millioner er i nød.
 220.000 er drept.
 4,5 millioner er interne

flyktninger eller beleiret.

amtidig med at antallet ofre for
den blodige borgerkrigen i Syria
fortsetter å øke for hver dag, utvider
Kirkens Nødhjelp sin innsats for
den utpinte sivilbefolkningen.
Den fire år lange borgerkrigen i Syria har
til nå kostet over 222.000 mennesker livet,
viser tall fra en syrisk eksilgruppe. Bare i
fjor ble 76.000 mennesker drept. Over 67.000
av de drepte var sivile, blant dem over 11.000
barn. De brutale krigshandlingene har også
drevet halve befolkningen på flukt. Drøyt 3,8
millioner syrere har søkt tilflukt i naboland,
mens 7,6 millioner mennesker er på flukt i
eget land.
– Fra før er det flere hundre tusen
palestinske flyktninger i landet i tillegg til
deres egen befolkning. Situasjonen er nokså
desperat, og behovet for hjelp til de syriske
flyktningene er enormt, sier Anne-Marie
Helland,
generalsekretær
i
Kirkens
Nødhjelp. Hun besøkte nylig Bekaa-dalen
og Bebnine i Libanon, der hun på nært hold
fikk se forholdene og det arbeidet Kirkens
Nødhjelp utfører gjennom vår partner IOCC
(International Orthodox Christian Charities).
– Historiene til noen av flyktningene jeg
møtte er blant de verste jeg noensinne har
blitt fortalt. Det er skildringer av grusomheter
som knapt er til å fatte, sier Helland og
lovpriser samtidig nødhjelpsarbeidet som
stadig utvides.

– Bare i løpet av fjoråret sørget vi for at
nær én million mennesker fikk tilgang til trygt
drikkevann inne i Syria. I grenseområdene i
Libanon og Syria sikrer vi tusener av flyktninger
tak over hodet, rent vann og sanitære forhold,
varme klær og psykososial støtte.
– Bydelen vi bodde i, ble bombet
sammenhengende i tre dager, og huset vårt
ble nærmest jevnet med jorden. Vi var nødt
til å flykte, gikk til fots i tre dager og var hele
tiden forberedt på at vi ville bli drept. Vi hadde
ikke noe mat og måtte spise blader fra trærne,
sier trebarnsfaren Diran fra Damaskus. I
litt over en måned har familien bodd i den
midlertidige flyktningleiren i Bebnine i det
nordlige Libanon.
– Vi er svært takknemlige for at vi har
fått tak over hodet, og for at vi får vann og
mat, ulltepper og klær. Men det eneste jeg
drømmer om, er at vi en dag kan vende tilbake
til Syria. Vi levde et godt liv, levde i fred og
hadde alt vi trengte. Nå har vi mistet alt. Jeg
vil så gjerne være en far igjen, en far som kan
sørge for familien sin. Nå går tiden for det
meste til bare å vente, og det er vondt, sier
Diran og holder rundt sin 12 år gamle datter
Samaya. Nesten hver natt må hun eller noen
av de andre trøste lillesøsteren Ayidah på
syv år. Hun våkner av mareritt om bombefly
og minnene om mennesker som ble skutt og
drept rett foran dem.

 4 millioner lever i

dag som flyktninger i
nabolandene. De fleste i
Libanon, Tyrkia og Jordan.

 1,2 millioner av

flyktningene bor i dag
i Libanon – et land på
størrelse med Rogaland.

 Norge har tatt i mot

3.987 syriske flyktninger.
Sverige har tatt imot
56.285 og Tyskland nesten
60.000.

 Regjeringen lover å ta

imot 1.500 flyktninger de
to neste årene.

 Norge ga 932 millioner

i bistand i fjor. Mye gikk
til fjerning av kjemiske
våpen og støtte til syriske
naboland. 512 gikk direkte
til humanitær hjelp til
flyktningene.
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Kirkens Nødhjelps generalsekretær Anne-Marie Helland møter Diran og hans familie fra Damaskus
i den midlertidige flyktningleiren i Bebnine i det nordlige Libanon. 12 år gamle Samaya må trøste
lillesøsteren Ayidah på syv år nesten hver natt, forteller Diran.

Hører drønnene
I den midlertidige leiren Bar
Elias i Bekaa-dalen i Libanon
møter vi Rita Saad. Den dedikerte
nødhjelpsarbeideren som jobber for
Kirkens Nødhjelps partner IOCC,
er selv fra Bekaa-dalen og ser den
kontinuerlige
flyktningstrømmen
og de enorme behovene i sitt eget
nabolag. Hun peker mot grensen, få
kilometer fra Bar Elias.
– Det er vondt å høre bombeflyenes
drønn og samtidig vite konsekvensene
for sivilbefolkningen. Jeg møter og
hjelper mennesker som har måttet
flykte for sine liv, som har mistet
absolutt alt, og som forteller meg sine
grusomme opplevelser. Selv om alle
skjebnene og behovene noen ganger
oppleves overveldende, må vi bare
fortsette å hjelpe. Vi kan ikke annet,
sier Rita og introduserer oss til lille
Rita, som ble født på flukt i Bekaadalen for fire måneder siden. Familien
til den vesle jenta oppkalte henne etter
nødhjelpsarbeideren som har vært
deres støtte hver eneste dag siden de
kom.
– En ære og veldig hyggelig, men
jeg prøver bare å gjøre mitt beste i
jobben min, sier Rita Saad.
– Før vi kom hit, hadde vi ikke tilgang

til rent drikkevann og var stadig syke.
Med hjelp fra Gud og de som sørger for
oss her, har vi nå mat og trygt vann,
tilgang på toalett og hygieneartikler,
sier Khitam Ali Amer. På flukt Sammen
med mannen Beniamine og de tre
barna, ble hun hardt skadet i mage og
hofte av en granatsplint, og selv etter
behandling på et sykehus i Beirut, har
hun tydelig sterke smerter.
– Men vi var heldige som kom oss
hit. Både min far og min bror ble drept
før de rakk å flykte. Her er vi det minste
i sikkerhet og får det vi trenger for å
overleve. Alle her har mistet noen,
absolutt alle, sier Khitam og tørker
vekk en tåre.
– Om det virker håpløst, kan jeg
bare håpe at dere en dag kan returnere
til Syria og det livet dere en gang levde,
sier en tydelig beveget Anne-Marie
Helland.
– De vi møter her, er ofre for den
verste humanitære katastrofen i
vår tid. Med støtte fra våre givere vil
Kirkens Nødhjelp og våre partnere
fortsette, samt utvide, vår innsats for å
gi så mange som mulig det aller mest
nødvendige. Om en fredsløsning synes
langt unna, blir vi uansett værende
så lenge det er behov for oss, sier
Helland.

Selv om situasjonen for de syriske flyktningene i Libanon er veldig vanskelig, leker
barna med det de har for hånden. Smil og latter er ikke vanskelig å finne, barn er
barn selv i flukt og nød.

- Vanskeligst å
leve
Ekteparet
Hannan
og Sherihan Karjoul
flyktet til Syria da de
oppdaget at sønnen
ikke kunne se noe
særlig.
Jorunn
Strand
Askeland
i
Kirkens Nødhjelp intervjuet de to
syrerne da en rekke humanitære
organisasjoner startet en dugnad
for at Norge skulle ta imot 10.000
syriske flyktninger. Hannan og
Sherihan Karjoul fortalte da hvor
prekær situasjonen i Syria er blitt
for sivilbefolkningen.
- Vi var redde for å bli drept,
ranet eller at jeg skulle bli voldtatt.
Men jeg tenkte at det var bedre at
sønnen min skulle få beholde synet,
enn moren, sa Sherihan Karjoul.
Jeg
var
med
på
demonstrasjonene i Aleppo, der vi
ba om frihet og demokrati. Livet var
vanskeligere enn døden. En dag så
jeg noen komme over gaten. Han
hadde kjøpt brød, og ble skutt av
en snikskytter. En nabo sprang til.
Ikke for å hjelpe mannen, men for å
sikre seg brødet, sa Hannan stille.
- Har du en bønn til norske
myndigheter,
- Mitt land har sviktet meg. Jeg
vil ikke be Norge om noe. Men,
krigen i Syria må stoppes. Den er
som en kreftsvulst, som kan smitte
over på nabolandene, sa Hannan.
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Gir verden opp Sør-Sudan?

GUMERUK, SØR-SUDAN:
Medisinene som trebarnsmoren
Nyodoko Men har fått på Kirkens
Nødhjelps helseklinikk i SørSudan, skal gjøre barna friske.
Men en kur for den humanitære
krisen i landet er langt unna.
T e kst & fOTO : Håkon Haugsbø

Sør-Sudan
Befolkning:
9 millioner
Hovedstad: Juba
Språk: Engelsk; dinka, nuer,
juba-arabisk og andre lokale
språk
Forventet levealder: 55 år
Fattigdom: 51 % lever under
fattigdomsgrensen
Utdanning: Bare 27% av
den voksne befolkningen er
literate, en av de laveste i
verden.
(SS MoE/UNESCO 2014)

N

ydoko og jentene hennes har ventet
tålmodig i den lange køen av kvinner
og syke barn utenfor helseklinikken
i Gumeruk i delstaten Jonglei i
Sør-Sudan. I skyggen er det 42
varmegrader. Noen av de små pasientene har
gått i flere timer for å komme hit og få medisiner
mot malaria, diaré og andre sykdommer.
Rovfugler
Over hodene deres sirkler ørner, hauker og andre
rovfugler. De finner maten sin i dyreskrottene på
bakken. Men de døde geitene er så avmagret at
det knapt er kjøtt på beina. Menneskene som har
mistet buskapen sin i sultedød, har lite å spise.
Ingenting gror i den ekstreme tørken.
Mange av de som bor her nå, har vendt tilbake
etter mange måneder i bushen, på flukt fra
krigen. Noen bygger opp igjen hjemmene sine,
som små stråhytter på den sprukne jorda. Andre
har fått presenning, kokekar og tepper å sove på,
fra Kirkens Nødhjelp.
Rent vann
Alle kan høre brummingen fra en liten borerigg
i utkanten av bebyggelsen; det er Kirkens
Nødhjelps partnerorganisasjon som er i ferd med
å bore en ny brønn. Vannet derfra kommer til å bli
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det reneste drikkevannet i mange mils omkrets.
Gumeruk er liten sivilisasjon av nomadefolk.
Det tar nesten to timer å fly til hovedstaden Juba,
der de fatale skuddene falt en desembermorgen
for to og et halvt år siden.
Skuddvekslingen mellom de lojale soldatene
til president Salva Kiir og støttespillerne til den
tidligere visepresidenten Riek Machar kom
etter en maktkamp mellom de to. Resultatet
ble en brutal krig som rammer flere millioner
mennesker.
Kirken fredsmegler
I staten Jonglei, øst i Sør-Sudan, fikk biskoper og
kirkeledere de stridende partene til å inngå en lokal
våpenhvileavtale kort tid etter krigsutbruddet
like før jul i 2013. Dette gjorde de mulig å få inn
nødhjelp til sivilbefolkningen. Men nå stiger
uroen igjen etter at både regjeringshæren og
opprørerne har flyttet militært utstyr og tropper.
Mange frykter en ny storkrig.
Nyodoko Men og barna tviholder på pilleeskene
de har fått av legen. Det er det mest håndfaste
håpet de har for god helse. Men et godt liv? Ingen
kan love dem noe, for løsningen på den fastlåste
situasjonen i Sør-Sudan ser ut til å være langt
unna.

Dette er situasjonen nå
Omfanget: Anslaget over antall drepte varierer fra 50.000
til 100.000. 1,8 millioner mennesker er på flukt, de fleste i
eget land. 2,5 millioner mennesker er i akutt matmangel,
dette tallet kan ifølge FN’s matvareprogram øke til 4
millioner i løpet av 2015. Den humanitære katastrofen kan
få enorme proporsjoner.
Konflikten: Sør-Sudan er verdens yngste stat, oppstått
av Afrikas lengstvarende borgerkrig. Den pågående
konflikten mellom president Salva Kiir og hans rival og
tidligere visepresident Riek Machar rammer mennesker
fra 60 ulike stammer, og hovedkonfliktlinjen går mellom
de to folkegruppene; nuerne og dinkaene. Det siste av flere
forhandlingsforsøk kollapset i mars.
Forandlerne: Forsøkene på å megle fred mellom
de stridende partene har vært tilrettelagt og styrt
av en sammenslutning mellom åtte land i regionen;
Intergovernmental Authority on Development (IGAD), hvor
Etiopia har hatt ledertrøya. Åttelandssamarbeidet, som
inkluderer Sør-Sudan, er preget av at alle land hegner om
egne interesser.
Alliansene: Både Sudan og Uganda er en del av
IGAD. Sudan er mottaker av oljen som blir pumpet
opp i Sør-Sudan, og for Uganda er Sør-Sudan et viktig
eksportland. I tillegg er det sterke politiske motsetninger
og allianser i nabolandene i henholdsvis nord og sør.
Også Etiopia blir av diplomater beskyldt for å sette egne
interesser først. Innsatsen fra IGAD blir av enkelte
beskrevet som halvhjertet.
Forsterkningene: En utvidelse
av regionsamarbeidet, IGAD+, vil
innbefatte Den afrikanske union,
FN, EU, andre afrikanske land –
og den såkalte «troikaen», som
består av USA, Storbritannia
og Norge. Et formål med
denne forsterkningen er å
øke presset, og truslene om
sanksjoner mot de stridende
partene og å få landene i
regionen til å legge bort egne
interesser og jobbe mot en
felles løsning. Men gjennom
økt FN-innflytelse vil også
Russland og Kina gis en større
rolle, de er to mektige parter som
det er vanskelig å styre.

Kina: Verdens mest folkerike stat spiller en viktig rolle
i verdens yngste stat. Kina har etablert seg som en
økonomisk stormakt i mange afrikanske land og er en
av de viktigste långiverne til et økonomisk hardt presset
Sør-Sudan. Kina kan bruke den økonomiske makten til å
presse Sør-Sudans makthavere til løsninger, men er en
«dark horse» i dette løpet.
Oljeprisen: Sør-Sudan er et oljerikt land. Og som Norge,
er Sør-Sudan en oljeavhengig nasjon – over 90 prosent av
statsbudsjettet er inntekter fra oljefeltene i nord. Landet
har budsjettert med en stabil og høy pris, derfor har det
kraftige fallet i oljeprisen rammet landets økonomi hardt.
Teknisk sett er Sør-Sudan konkurs, og uansett oljepris er
landet forpliktet av en avtale om å betale avgifter til Sudan
for oljen som pumpes opp, inngått da Sudan gikk med på å gi
slipp på de store oljerike områdene i sør. Sammenbruddet
i økonomien har ført til at bankene tømmes for kontanter,
og at det bare er de væpnede militære styrkene og politiet
som regelmessig får utbetalt lønn.
Kirkene: Gjennom 40 år med borgerkrig har kirkene
i Sør-Sudan fylt den rollen som en fraværende stat
ikke har gjort. Kirkene har vært en fast struktur som
folket har samlet seg om. De har gitt hjelp til, og vært et
samlingspunkt for, befolkningen. Selv om kirkene har et
godt øre til bakken, har de i det storpolitiske spillet om fred
i Sør-Sudan ikke blitt gitt den forhandlingsposisjonen og
stemmen som kirkenes posisjon i sivilsamfunnet skulle
tilsi.
Katastrofeområde:
USA
presser på for å innføre et
strengt sanksjonsregime mot
Sør-Sudan, og Norge har
uttrykt støtte til denne
linjen. Dersom de stridene
partene fortsatt ikke viser
vilje til kompromisser, er
et av alternativene som
diplomatene diskuterer,
å gi opp freds- og
utviklingsarbeidet – og å
erklære Sør-Sudan som
katastrofeområde i flere
år fremover. Det betyr i
praksis at landet kun vil
motta humanitær hjelp, og at
fredsinitiativene innstilles.
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i foku s kvinner kan

Kurser kvinner i Pakistan

Kurser
kvinner
pakistan
Fra venstre: Nina Hanssen, Anita Andersen, Amna Wasim og Nassima Dzair.

Redde kvinner blir ikke aktivister, understreker disse fire kvinnene. De har selv
utviklet et eget kursprogram de har holdt for pakistanske kvinner i samarbeid
med Kirkens Nødhjelp.
T ekst & foto : Aina Johnsen Rønning

V

i møter Nina Hanssen, Anita Andersen, Amna Wasim
og Nassima Dzair under sikkerhetsbriefen i Kirkens
Nødhjelps lokaler i Oslo. Wasim har pakistansk
opprinnelse og kjenner Islamabad inn og ut, mens
de andre tre aldri har vært i Pakistan før. Nå får de
viktig sikkerhetsinformasjon før avreise. I Islamabad skal de
kurse lokale kvinneaktivister fra ulike religiøse miljøer som en
oppfølging til Fredsprogrammet til Kirkens Nødhjelp.
– Jeg har kjent kvinners utfordringer i Pakistan på kroppen.
Man utsettes for bevisst trakassering. Samtidig er de
pakistanske kvinnene ressurssterke og har mye å komme med,
sier Wasim.

– Jeg har kjørt «Kvinner Kan»-kurs for kvinner i Angola
og Gaza – og for innvandrerkvinner i Norge. I Pakistan vil vi
jobbe enda mer med selvtillit, kommunikasjon og herske- og
avslappingsteknikker for å styrke dem som kvinneaktivister,
sier Hanssen.
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– Kurset er utviklet i samarbeid med Hanna Mollan, Kirkens
Nødhjelps landansvarlige i Pakistan. Dermed har vi kunnet
tilpasse opplegget til de pakistanske kvinnenes behov, sier
Andersen.
Ikke overgriper som er sterkest
Det er litt av et firkløver Kirkens Nødhjelp sender til Pakistan.
Amna Wasim har jobbet med utviklingsprosjekter blant
annet med UNICEF. Nina Hanssen har skrevet tre bøker om
pusteteknikk, positiv psykologi og løping, Nassima Dzair har
medisinsk bakgrunn og kom nylig tilbake fra Tunisia der hun
drillet unge leger i menneskerettigheter, og Anita Andersen
har vært på landslaget i karate og har skrevet en håndbok om
selvforsvar for kvinner.
– Det handler mye om å unngå å havne i ubehagelige
situasjoner ved å ta forhåndsregler og å jobbe mentalt med ulike
scenarier. Flertallet av pakistanske kvinner har vært utsatt for
vold. Det er ikke nødvendigvis overgriperen som er den mentalt
sterke. Ved hjelp av tegning og samtale prøver jeg å bevisstgjøre
dem på hvilke valg de ønsker å ta, og hva de faktisk frykter. Er

– Det virker som om vi har truffet en nerve og avdekket
at behovet er enormt for slike fora i Pakistan. Hensikten
var å finne fram til og bygge opp kvinner til å være
mer aktive i vårt fredsprogram, spesielt kvinner fra
religiøse miljøer. Nå er det blitt et nettverk, det kan
utvikle seg til en mer permanent rådgivningsgruppe for
Kirkens Nødhjelp Pakistan og til en tankesmie. Vi hadde
Shia, Sunni, kristne, hind og flere sikher, en veldig fin
blanding. Helt fra veldig tradisjonelle kvinner til veldig
moderne og liberale. De gikk godt overens, og også jeg
fikk konfrontert en del fordommer, sier Hanna Mollan i
Kirkens Nødhjelp.

man ikke trygg selv, klarer man ikke å ivareta barna sine eller
lære dem å ta kloke valg. Det er vanskelig å være fredsaktivist
om man ikke har en fredelig hjemmesituasjon, sier Andersen.
Åpen kommunikasjon
Vel hjemme i Norge igjen etter en intensiv uke i Pakistan
oppsummerer Nina Hanssen kurset slik:
– Jeg må bare rose Hanna Mollan, stedlig representant for
Kirkens Nødhjelp i Islamabad, for å ha samlet så mange sterke
og tøffe damer. Vi fikk raskt til et trygt rom, slik at hinduer,
kristne og muslimer snakket fritt sammen. At deltakerne ble
godt kjent med hverandre var jo et av målene med kurset. Ofte
er det ikke så lett å få til, sier Hanssen.
– Hva fungerte ikke så godt som dere hadde tenkt?
– Det var så mange engasjerte folk der at sesjonene tok mye
lengre tid enn hva vi hadde tenkt. Vi brukte mye teater, både for
å bearbeide traumatiske situasjoner som kom til overflaten, og
for å vise kvinnene hvordan for eksempel hersketeknikker føles
på kroppen, sier Hanssen.
– Enn sikkerhetssituasjonen, da?
– Kristne er en forfulgt gruppe i Pakistan, og bare det å jobbe
for Kirkens Nødhjelp er en sikkerhetsrisiko. Det var portforbud
siste dagen, og jeg måtte kjøre via en søppelfylling for å komme
meg på flyplassen. Vi er heldige som kan gå fritt uten å være
engstelige her i Norge, ja, sier Hanssen.

– Så langt har Hanna og Kirkens Nødhjelp imponert meg
med sin innsats. Hanna har gjort en kjempejobb med
å finne gode kursdeltagere fra alle nivåer, med ulike
bakgrunn og ikke minst med ulik religiøs tilhørighet.
De ulike områdene hver og en av dem kurset snakket
om, traff absolutt kvinnene. De virket komfortable og
fortrolig med opplegget fra dag en. Med min bakgrunn fra
politiet vet jeg at det kan være utfordrende å komme inn
på sensitive ting. Kurslederne skapte tillit, og ikke minst
fikk de frem styrken i så og si hver og én av deltagerne.
De skapte en tankeprosess som flere påpekte underveis.
Å være observatør i en slik setting har gitt meg en
enorm kunnskap fra praksisfeltet i Pakistan. Historiene,
kulturen, ukulturen, diskusjonene og ikke minst styrken
de bygde underveis, gjorde inntrykk. Å være brobygger,
dele kunnskap og bruke sin kompetanse er veien å gå
for å bygge dette landet videre. Håpløsheten er så stor
og motet nesten borte. Derfor mener jeg etter disse
fire dagene at dette er en av flere veier å gå. Kunnskap
skaper trygghet, styrke og mot. Oppsummeringen
viste at det var dette de opplevde å ha skapt sammen.
En fortsettelse med et nettverk, eventuelt også en
tenketank, vil utvikle kvinnene videre. Ut fra min
erfaring og kompetanse gjennom flere år hva gjelder
kvinnenettverk, er dette veien å gå, sier Nina Karstensen
Bjørlo, som representerte den norske ambassaden som
observatør og kursdeltager.
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aktuelt afghanistan

– Vi må nå
kvinnene
– Det holder ikke å bygge skoler, vi må også bygge
holdninger, sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide
under Afghanistan-uka i mars.
T ekst og fOTO: Aina Johnsen Rønning/Privat

Afghanistan
Befolkning:
29,1 millioner
Hovedstad: Kabul
Språk: Pashto, dari, uzbek,
turkmen, balushi, pashai,
nuristani, pamiri
Forventet levealder: 61 år
Fattigdom: 36 % lever under
fattigdomsgrensen
Utdanning: 9,3 år

N

orge har hatt styrker i Afghanistan
siden 2002. Nå trekker det
internasjonale
samfunnet
sine
militære styrker langsomt ut av
landet
mens
bistandsarbeidet
fortsetter. Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan
er fremdeles kritisk, men det internasjonale
nærværet har gitt resultater. Man har oppnådd
mye innen helse, utdanning og nedgang i
barnedødsfall. I år er det 15 år siden FNs
sikkerhetsråd vedtok resolusjon 1325 om
kvinner, fred og sikkerhet. Regjeringen har
fulgt opp denne resolusjonen med Norges
tredje nasjonale handlingsplan for kvinner,
fred og sikkerhet. – Dette er spesielt viktig for
vårt arbeid i Afghanistan, som er et av våre
tolv utenrikspolitiske fokusland, understreket
Søreide.
– Hver gang jeg er i Afghanistan, understreker
jeg overfor de mannlige lederne jeg møter at
kvinnerettigheter også er menneskerettigheter.
Tar man menneskerettighetene på alvor, tar man
også kvinnerettigheter på alvor. Jeg mener jeg ser
en positiv endring i holdningene til Afghanistans
mannlige ledere i løpet av årene som har gått
mellom mine fire besøk i landet, sa Søreide.
Lovverk er ikke nok
Det finnes et nasjonalt lovverk for bekjempelse
av vold mot kvinner i Afghanistan. Elimination of
Violence Against Women, EVAW-loven, ble vedtatt
av president Karzai i 2009, men den ble anklaget
av konservative parlamentsmedlemmer for å
være ugudelig og imot islamsk sharialovgivning.
Loven er satt i kraft, men uten en parlamentarisk
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behandling. Chr. Michelsens Institutt, et av
Skandinavias ledende uavhengige institutter
for forskning og informasjon innen rettighetsog utviklingsspørsmål, har sett på virkningene
av EVAW-loven i Afghanistan. Resultatet er
oppsiktsvekkende. Av 1800 saker man tok for seg,
ble det domfellelse i bare 137 av dem. Torunn
Wimpelmann har bodd i Afghanistan i to år og
sett på årsakene til at så få voldssaker ender i
domfellelser.
– Vi så at det var stor forskjell mellom
provinsene. I Kabul og andre liberale provinser
var det få saker som kom for retten, men de
fleste sakene man fikk inn var familievoldssaker.
I Khost, en mer konservativ provins, endte mange
av sakene i domfellelse, men dette var stort sett
drapssaker, sa Wimpelmann da situasjonen i
Afghanistan ble belyst over en hel uke. Da hun
gikk inn i hver enkelt sak, var svaret til den
begredelige statistikken overraskende.
– Det var ikke slik at påtalemyndigheten tok
lett på voldssaker mot kvinner. Men mange
av disse sakene er ofte en del av et større
sakskompleks og handlet for eksempel om
utroskap eller skilsmisse. Det er vanskelig for
kvinner å få skilsmisse, de må bevise vold eller
impotens fra mannens side. Disse kvinnene
kom ofte sammen med familien sin, der det for
eksempel ble anmeldt en voldtekt fordi familien
ikke aksepterte et utenomekteskapelig forhold.
Den virkelige utfordringen er at mange av
kvinnene som virkelig lider under familievold,
ikke kommer til påtalemyndigheten fordi de vet
de ikke vil klare seg uten oppbacking fra familien,
sa Wimpelmann.

“
Vi er på den afghanske landsbygda
Kirkens Nødhjelp jobber for det meste
på landsbygda med bevisstgjøring av
landsbyledere og tradisjonelle ledere i
forhold til menneskerettigheter og kvinners
rettigheter.
Vi organiserer blant annet dialogmøter
med religiøse ledere og innflytelsesrike
personer der de utfordres og der kvinners
status blir diskutert. I tillegg organiserer
Kirkens Nødhjelp kvinner i selvhjelpsgrupper
som både gir kvinnene inntekter og er en
arena for å diskutere felles interesser og
problemer.
– Vi har i løpet av 2014 lært 945 kvinner og
lese og skrive, noe som betyr enormt mye;
de får mer status og blir mer respektert,
sier Kirkens Nødhjelps representant i
Afghanistan, Liv Steimoeggen.
Protester fra religiøse ledere
I 2013 startet Kirkens Nødhjelp et program
som har som mål å mobilisere religiøse
ledere for fred. Det har ikke bare vært enkelt.
Religiøse ledere i Afghanistan er bare menn,
men Kirkens Nødhjelp insisterte på å ha med
noen kvinner. Dermed ble ti av de femti som
var med i programmet kvinner; lærere fra
madrassaer, jurister og universitetslærere.
– En Mullah protesterte første dagen da han
så det var kvinner i rommet. De få kvinnelige
deltagerne var nervøse og engstelige for
hvordan dette skulle gå, og ei av dem forlot
kurset. Det var gruppearbeid, og kvinnene
valgte å ta for seg vold mot kvinner. Da de
presenterte dette siste dagen på kurset, fikk
de støtte fra samme Mullah, som før hadde
sagt at han ikke kunne være i samme rom.
En av mullahene som ble intervjuet i en
evaluering etterpå, sa det slik: ”Jeg var ikke
villig til å jobbe med kvinner, men nå skjønner
jeg det er veldig viktig å jobbe med kvinner for
å oppnå fred”, sier Steimoeggen.

Forverret sikkerhetssituasjon
– Har det noe å si for arbeidet at de
internasjonale militære styrkene langsomt
trekker seg ut av landet?
– ISAF trakk seg ut 31. desember 2014 ,
men det er en styrke på rundt 10.000, Resolute
Support Mission, som skal drive med trening
og rådgivning av afghanske styrker. Vi
har i 2013 og 2014 opplevd en forverring
av sikkerhetssituasjonen. Ansvaret for
sikkerheten er overlatt til afghanske styrker
som har blitt flere. De er hovedmålet til
opprørsgruppene, så risikoen for å være på
feil sted til feil tid har økt. Vi har ikke hatt
noen direkte støtte av internasjonale styrker,
men det at de er ute, kan resultere i at større
områder blir tatt over av Taliban, og at det
spesielt blir farligere å bevege seg på veiene.
Det ryktes at det er virkelige fredssamtaler
på gang, og en kan da anta at det er fløyer
innen opprørsbevegelsen som er uenig i
dette og vender seg til nye ekstreme grupper
som IS. Rykter om at IS har etablert seg i
noen områder, gjør folk veldig urolige. Det
er bare tiden som vil vise hvor sterk den nye
regjeringen blir, og hvordan dette vil utvikle
seg, sier Steimoeggen.
– Erfarer man at loven mot vold har hjulpet
de afghanske kvinnene til å få en bedre
hverdag?
– Loven er i form av et dekret fra
presidenten, men enda ikke offisielt godkjent
av parlamentet. Den er forsøkt implementert
av rettsinstanser i noen provinser, mens det
flere steder fortsatt er motstand på grunn
av tradisjon og kultur. Vår partner AWSDC
mener den klart har hjulpet mange kvinner.
Det er behov for langt mer støtte slik at loven
blir godkjent i parlamentet, da vil den stå
sterkere, mener Steimoeggen.

– Kvinner bør
rapportere vold
ettersom det
er den eneste
måten å få
hjelp på, fra
myndigheter og
sivil samfunnsaktører
Sajia Behgam,
AWSDC

Afghanistan er et sterkt
patriarkalsk
samfunn.
Kvinner er tradisjonelt
blitt holdt utenfor det
som skjer i samfunnet,
deres stemme tas ikke
inn, og deres utfordringer
blir ikke tatt hensyn
til. Over 87 prosent av
kvinnene er analfabeter.
For å styrke kvinners
posisjon og involvering i
samfunnet jobber Kirkens
Nødhjelp for å øke leseog
skriveferdighetene
til afghanske kvinner.
I
2013
deltok
2400
kvinner
i
aktiviteter
knyttet til leseopplæring.
Sammen med afghanske
organisasjoner arbeider
Kirkens
Nødhjelp
med å styrke kvinners
deltakelse
også
i
fredsforhandlinger
og
fredsbyggende aktiviteter.
I 2013 deltok 1050 kvinner
i fredsbyggende aktiviteter
i Afghanistan gjennom
vårt arbeid.
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A kt uelt Takk for fasteaksjonen

TAKK!

TAKK til alle de 34.000 bøssebærerne som var ute over hele landet
og samlet inn penger til fasteaksjonen. Mer enn 33 millioner er
allerede rapportert inn, og prognosene sier at vi ender opp med
samme innsamlingsbeløp som i fjor – 36 millioner. Det er fantastisk
bra! En halv million av disse pengene har allerede gjort sin nytte i
jordskjelvkatastrofen i Nepal. Dette gjorde det mulig for Kirkens
Nødhjelp å være på plass så raskt som vi var.
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Bøssebæring og klimademonstrasjon

 30 elever fra KVT (Kristen Videregående skole i Trøndelag) samlet

inn 7750 kroner til fasteaksjonen på Nordre i Trondheim 24. mars. Det
var elevene som selv kontaktet Kirkens Nødhjelp og ønsket å gjøre en
innsats for aksjonen. Bøsseaksjonen ble kombinert med å vise fram
konsekvenser av klimaendringer; vann som stiger. Dette ble illustrert
gjennom et blått tøystykke som symboliserer vann og dykkerutstyr. Vi
takker for engasjement og kreativitet for å synliggjøre Kirkens Nødhjelps
arbeid.

Til hest med fasteaksjonsbøssa

 Kate Aronsen fra Porsanger hadde vondt i foten på
fasteaksjonsdagen og syntes det ble vanskelig å gå med bøsse.
Hun lot seg ikke stoppe og fant en riktig kreativ løsning: hun
tok med seg lillesøster Emilie, og sammen red de to søstrene
fra hus til hus på hver sin hest for å samle inn penger. Det vil vi
si vitner om et engasjement litt over gjennomsnittet! På bildet
ser vi Kate og hesten Zorba – vi takker både tobente og firbente
for fantastisk innsats!

Olve panter
enda!

 På
fasteaksjonsdagen
hadde vi besøk av selveste
Superheltgeneral
Olve
på
kontoret i Oslo. Olve har pantet
flasker for utrolige 4175 kroner
til årets fasteaksjon, og har
inspirert mange andre barn
til å pante flasker for at noen
som trenger det skal få rent
vann å drikke. Han pantet
også haugevis av flasker til TVaksjonen, og har vist seg å være
en skikkelig motivator for både
gamle og unge. Vi er utrolig
stolte av å ha Olve med på laget!

Bøssebæring og
religionsdialog

 På fasteaksjonen i Sarpsborg deltar kristne
fra alle menigheter og muslimer fra byens ulike
moskéer. Dagene etter fasteaksjonen pleier
konfirmantene Sarpsborg å ha et skikkelig
oppfølgingsmøte. I år ble arrangert som ett
det et dialogmøte med muslimer og kristen i
Metodistkirken. Temaet var: "Faste i muslimsk
og kristen aksjon – likheter og ulikheter."

Spennende samarbeid i
Kristiansand

 Så vidt vites er det første gang at en muslimsk menighet
samarbeider med oss om fasteaksjonen i Kristiansand. En stor
takk til imam Yasir Fawzi (stående til venstre) og adm. leder
Zeeshan Ahmed fra Ahmadiyya Muslim Jama'at i Kristiansand
for deltakelsen i Lund menighet! I midten står daglig leder og
aksjonsansvarlig i Lund, Torunn Haugen Jerstad. En annen
trofast frivillig aksjonsmedarbeider, Arne Lunde, sitter til
venstre. Resultatet i Kristiansand ble på utrolige 582 679 kroner
– det er ny rekord! Tusen takk til alle menigheter, bøssebærere
og givere!
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aktuelt post 2015

Post 2015

Veien til nye bærekraftmål

I år går FNs tusenårsmål ut. Det har vært en suksess å binde
seg opp til konkrete mål. Nå jobbes det på spreng med nye mål
– som skal favne bredere.
T ekst: Aina Johnsen Rønning

Dette er
POST 2015:
FN har satt igang en omfattende
prosess for å komme fram til
et nytt sett av utviklingsmål
etter at tusenårsmålene går
ut i 2015. Arbeidet kalles "Post
2015", og er en omfattende
konsultasjonsprosess i alle land,
med arbeidsgrupper, seminarer
og rapporter. I september
skal tusenårsmålene vedtas,
og resultatet blir førende for
hvordan FN prioriterer de neste
tiårene. Norge er et av landene
som har presset på for at
kvinners rettigheter skal få en
sentral plass i de nye målene.

– Vi arbeider for at de nye bærekraftsmålene
skal være basert på menneskerettigheter.
Ikke-diskriminering må ligge til grunn for
samtlige mål. Bærekraftig utvikling kan bare
oppnås dersom vi greier å sikre kvinners
fulle deltakelse i økonomien, politikken og
samfunnslivet generelt. Alle vil tjene på
at kvinner har lik adgang til lån og andre
finansielle tjenester, slik at kvinner kan bidra
til verdiskapning gjennom entreprenørskap og
næringsvirksomhet, sa Erna Solberg da hun
fikk overlevert en publikasjon som viste arbeidet
15 organisasjoner i Bistandsorganisasjonenes
likestillingsnettverk gjør verden over.
- Kirkens Nødhjelp er spesielt opptatt av
å sikre at arbeidet mot kjønnsbasert vold
prioriteres i de nye bærekraftsmålene, sier
Wenche Fone i Kirkens Nødhjelp.
- Denne problemstillingen var helt utelatt i
tusenårsmålene, og det var en unnlatelsessynd
som vi nå må klare å rette opp. Kjønnsbasert
vold rammer kvinner og menn, jenter og gutter
over hele verden, og frarøver dem retten til å
leve et liv fritt for vold og overgrep. Slik vold
bærer også med seg stigmaer som kan få
svært ødeleggende konsekvenser for livene
til de som rammes langt utover de fysiske
skadene. Samtidig er det viktig å huske

at kjønnsbasert vold bare kan bekjempes
gjennom en bred og helhetlig satsning på
likestilling og ikke-diskriminering. Kirkens
Nødhjelp oppfordrer derfor Børge Brende til
å løfte hele likestillingsagendaen, inkludert
arbeidet mot kjønnsbasert vold, nå i innspurten
til de nye målene, sier Fone.
Gode resultater av tusenårsmålene
Syv av de åtte tusenårsmålene fra 1990
var konkrete og målbare. Man har lykkes
i å halvere ekstrem fattigdom, bekjempe
spredningen av hiv/aids, malaria og andre
dødelige sykdommer og å halvere andelen
mennesker uten tilgang til sikkert drikkevann.
Man er nesten i mål på hva man ønsket å
gjøre for å styrke kvinnenes stilling, og man
er over halvveis på veien til å sikre utdanning
for alle, redusere svangerskapsdødelighet og
redusere barnedødeligheten. Ser man på hvor
mye man oppnådde av tusenårsmålene som
ble satt i 1990, er det ikke rart at FN har satt
igang en omfattende prosess for å komme
fram til et nytt sett av utviklingsmål. På FNs
generalforsamling i september skal nye
tusenårsmål, den såkalte Post 2015, vedtas.
Foreløpig ligger det 17 mål på bordet.
– Post 2015 tar tak i de grunnleggende,

Mye er oppnådd av tusenårsmålene

Halvere ekstrem fattigdom

Sikre utdanning for alle

Styrke kvinners stilling

Redusere barnedødeligheten

Mål nådd

50%

90%

70%
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Omstendelig prosess
August 2010:
FNs generalsekretær Ban Ki-moon
tok initiativ til arbeidet med nye
tusenårsmål. Blant annet ble det
opprettet et FN-task team.
Mai 2012:
Starten på et verdensomspennende
møterekke der 11 konkrete temaer
diskuteres.
Bærekraftig utvikling kan bare oppnås dersom man sikrer kvinnene, sa Erna Solberg på
kvinnedagen. Da møtte hun Trial Makotore (22) fra Zimbabwe som ble hovedforsørger da hun
mistet moren som 12-åring. Nå får hun et stipend som har gjort det mulig for henne studere
internasjonal utvikling.

strukturelle årsakene til fattigdom; de økonomiske, de sosiale og de miljømessige.
Tusenårsmålene har vært enkle å forstå og veldig fokuserte, men det er mye man ikke
har tatt tak i, som vold mot kvinner. Dette prøver man å få inn i Post 2015, og jeg tror vi
vil se flere grunnleggende endringer med de nye tusenårsmålene, sa Marit Sørheim i
Forum for kvinner og utviklingsspørsmål.
Mer omfattende endringer
I sluttdokumentet fra Rio+20 ble det bestemt at det skal framforhandles et sett med
bærekraftsmål som skal rette seg mot alle land. Demokratisk styresett, utdanning,
helse, bærekraftig energi og kvinners likestilling er prioriterte temaer for Norge i post
2015-arbeidet. De nye målene ser ut til å bli mer omfangsrike og favne bredere enn
tusenårsmålene. Mye falt nemlig ut da man den gang landet på konkrete og målbare
tusenårsmål.
– FN ønsket en bred, global prosess denne gangen. Mens tusenårsmålene
konsentrerte seg om sosial sektor, og da særlig helse, understreket Rio-vedtaket i
2012 at de nye målene skal integrere de tre bærekraftsdimensjonene, og de skal være
universelle, sa Marianne Loe i Utenriksdepartementet på det samme arrangementet.
– Vi må gjøre noe med årsakene til fattigdommen. Helse er ikke noe som bare
helsesektoren skal forholde seg til. Det handler også om vann- og luftkvalitet, om at
friske barn har bedre mulighet til å lykkes på skolen. Alt hører sammen, sa Loe som
er Norges forhandlingsleder i Post 2015-prosessen.

Redusere svangerskapsrelatert dødlighet

60%

Bekjempe spredningen
av HIV/AIDS, malaria og
andre dødlige sykdommer

Mål nådd

Juni 2012:
Konferanse I Rio der 192 land ble
enige om å danne en arbeidsgruppe
som skal lage mål for bærekraftig
utvikling. De nye tusenårsmålene er
en del av dette.
Juli 2012:
Ban Ki-moon ber 27 ledere fra hele
verden om å være et overordnet,
rådgivende panel. Gruppa blir bedt
om å svare på 24 spørsmål.
19. juli 2014:
De 192 landenes arbeidsgruppe for
bærekraftige mål gir ut et «Outcome
Document» med 17 hovedmål og 169
delmål. Internasjonal konferanse
i Bonn der det ble forhandlet om
Post 2015-teksten som skal vedtas
i 2015.
27. september 2015:
De nye bærekraftsmålene
vedtas i New York på FNs
Generalforsamling.

Halvere andelen
mennesker uten tilgang på
sikkert drikkevann

Mål nådd

Bygge et globalt partnerskap
for utvikling *

* Mål 8 har ingen klar og målbar slutt.
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kampan j e Klimapilegrim 2015

Vår tids viktigste vandring

FAKTA:

 Den norske delen av

Klimapilegrim 2015 starter
7. juni, på Svalbard, Nordkapp
og Selje, og avsluttes med en
overrekkelse ved Svinesund

 Hvem som helst kan

arrangere etapper lokalt på
sitt hjemsted

 Påmelding til etapper skjer

på www.klimapilegrim.no

 Ferden er en del av den

internasjonale kampanjen ACT
Now for Climate Justice

Internasjonalt går ferden

gjennom Norge, Sverige,
Finland, Danmark, Tyskland
og Storbritannia før den
ender opp i Paris i Frankrike.
Den afrikanske ferden er
planlagt gjennom Sør-Afrika,
Mosambik, Botswana,
Zimbabwe, Zambia, Malawi,
Tanzania, Uganda og Kenya.
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Kirkens Nødhjelp og kirker over hele Norge
mobiliserer nå land og strand rundt for å sende
et klokkeklart budskap til politikerne: Gi oss en
rettferdig klimaavtale i Paris i desember!
Kirkens Nødhjelps egen klimapilegrimsgeneral, Torbjørn Gjefsen jobber lange
dager for å få alle brikkene på plass for
årets store kirkelige klimahappening,
nemlig Klimapilegrim 2015.
- Det er en vanvittig jobb vi har tatt på
oss. Jeg vil nesten kalle det galskap. Men
hvis dette kan bidra til å få på plass en
skikkelig internasjonal klimaavtale, er det
verdt det, sier Torbjørn Gjefsen, rådgiver
i utviklingspolitisk avdeling i Kirkens
Nødhjelp.
- Tidenes demonstrasjonstog
Gjefsen er sentral i den nasjonale
arbeidsgruppen for Klimapilegrim 2015
der også Changemaker, Den norske
kirke, Norges Kristne Råd, Norges
KFUK/KFUM og mange flere er ombord.
Gruppen organiserer et lappeteppe av en
pilegrimsstafett mellom juni og august fra

Svalbard i nord, gjennom store deler av landet
og via Halden til svenskegrensen. Derfra tar
våre søsterkirker og -organisasjoner i ACT
Alliance stafettpinnen videre gjennom flere
land, hele veien frem til Paris i desember.
Det planlegges også en egen pilegrimsferd
gjennom flere afrikanske land – på sykkel.
- Klimkrisen er nå så prekær i mange
fattige land nå at vi ikke lenger kan overse
det. Politikerne er nødt til å våkne. Derfor
må vi ut og gå og vise at vi krever handling.
Jeg liker å tenke på Klimapilegrim 2015 som
tidenes lengste demonstrasjonstog, sier
Gjefsen.
Gjefsen
er
veldig
imponert
av
engasjementet i kirkene rundt om i
landet, og mener få eller ingen andre
samfunnsaktører kunne gjennomført noe
liknende.

fOTO : Shutte rstock

- Pilegrimsferden er organisert i
etapper, og hver enkelt vandring er
organisert lokalt. Vi er helt og holdent
avhengig av menigheter, kirker og andre
lokale krefter for at dette skal fungere.
Sentralt kan vi ikke gjøre annet enn å – så
godt vi kan - tilrettelegge og koordinere
de ulike arrangementene.
Biskoper på sykkel
Ferden går over mer enn to måneder og
er innom mange viktge arrangementer
i løpet av sommeren. Det planlegges
stopp blant annet ved festspillene i
Harstad, Olavsfestdagene i Trondheim,
Arendalsuka
og
flere
kristne
sommerstevner.
- Vi er veldig stolte av at Rabia Waqar,
ansatt ved Kirkens Nødhjelps Pakistankontor, får mulighet til å formidle
hvordan klimakrisen allerede i dag
rammer mennesker i Sør-Asia. Hun skal
holde tale sammen med generalsekreær
Olav Fykse Tveit i Kirkenes Verdensråd
på et folkemøte under Olavsfestdagene,
forteller Gjefsen.
Alle biskopene i Den norske kirke
stiller seg bak arrangementet, og
sammen arrangerte de en liten
mini-pilegrimsferd i Trondheim i
forbindelse med Kirkemøtet for å skape
blest om initiativet. Biskopene i Nord- og
Sør-Hålogaland planlegger dessuten å
sykle en etappe sammen.

Pilegrimsferden er ikke lagt opp til
at noen deltakere skal være med hele
veien. I stede skal det bringes en helt
spesiell stafettpinne fra etappe til etappe
hele veien fra Svalbard til Paris.
- Stafettpinnen blir en flaske fylt med
vann. Underveis skal noe av vannet helles
ut og nytt vann fylles på fra symbolsk
viktige steder. I Paris ender man da
opp med en flaske med vann fra hele
ferden, sier Gjefsen og utdyper: - Mange
opplever at klimaendringer er et ganske
abstrakt problem. Men realiteten er at
endringene er konkrete, og det handler
i veldig stor grad om vann. Noen steder
blir tørrere, andre steder blir våtere, is
smelter og havet stiger.
Holder kortene tett til brystet
Gjefsen vil ikke røpe alt som er på
gang, men antyder at flere prominente
personligheter kommer til å kaste glans
på pilegrimene.
- Jeg vil ikke røpe noe før alt er
på plass, men vi er i dialog med flere
spennende aktører om å delta på
Klimapilegrim på en eller annen måten.
Jeg oppfordrer derfor folk til å følge
med på nettsiden www.klimapilegrim.
no eller på siden Klimapilegrim 2015 på
facebook. Der slipper vi mer informasjon
fortløpende etterhvert som ting blir
klart.

Klimapilegrim på
Olavsfestdagene
Klimapilegrim
2015
og
Kirkens Nødhjelp er til stede
på Olavsfestdagene. Den 1.
august
arrangerer
Kirkens
Nødhjelp et åpent møte under
Olavsfestdagene i forbindelse
med
Klimapilegrim
2015
med tittelen Hvordan møter
kirken klimaendringene? – en
samtale om tro i møte med et
skaperverk i endring. Her kan
du møte Rabia Waqar og Hanna
Mollan som jobber for Kirkens
Nødhjelp i Pakistan, et land
hvor klimaendringene allerede
rammer hardt. De kommer
til Olavsfestdagene for å dele
sine historier om livet til fattige
kvinner i en del av verden hvor
klimaet endrer seg raskt. De vil
samtale med leder for Kirkenes
Verdensråd, Olav Fykse Tveit,
om hva troen betyr for vårt
forhold til skaperverket og
klimaendringene, og hvordan
kirkene over hele verden jobber
for å stanse klimaendringene
og hjelpe fattige mennesker til å
håndtere endringene.

Interessert i å delta selv? Les mer, og meld deg på her!
www.klimapilegrim.no
kirkens nødhjelp magasinet
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Ofte
stilte
spørsmål
til Changemaker
Har Changemaker oppnådd
noe?
-JA!
 I 2013 fikk vi sammen med
Kirkens Nødhjelp gjennomslag
i ny regjeringsplattform for å
investere mer av Oljefondet i
fattige land.
 I 2012 fikk vi finansminister
Sigbjørn "Siggy" Johnsen til
å jobbe for land-for-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.

9500 underskrifter
mot våpeneksport
Det siste året har Changemaker hatt en
kampanje som har forsøkt å stanse norsk
våpeneksport
til
autoritære
regimer.
Changemaker har vært en av få organisasjoner
som har satt denne saken på agendaen i
året som har gått, og mobilisert både våre
egne lokalgrupper og ungdomspolitikere til
handling for å få Norge til å stanse eksporten.
I høst lanserte vi rapporten "Hensynsløs
våpeneksport?", som avslørte at Norge
har eksportert militærutstyr til diktaturer
for 1,5 milliarder kroner de siste 10 årene.
Rapporten har fått stor oppmerksomhet
i media og på Stortinget. Vi har også
gjennomført en spørreundersøkelse som
kan fortelle at 7 av 10 nordmenn synes
eksporten til diktaturer er uakseptabel.
Gjennom utallige aksjoner har Changemaker
samlet inn 9500 underskrifter som har blitt

overlevert til Utenriks- og forsvarskomiteen.
Underskriftene, kombinert med lobbymøter
med så å si alle representantene i komiteen
og ungdomspartienes støtte, har lagt press på
prosessen, men dessverre valgte Stortinget å
fortsette eksporten til diktaturer. Kampen er
likevel ikke over av den grunn. Changemaker
skal fortsette å sette saken på agendaen i året
som kommer. Det er bare et spørsmål om tid
før politikerne lytter til ungdomspartiene, det
norske folket og menneskerettighetsaktivister
som har tatt til orde for å stanse eksporten!
Klart vi kan stanse!

Hanne Sofie Lindahl
Leder i Changemaker

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

Kirkens Nødhjelp hadde i perioden mars til mai over
94 millioner pressetreff. Det betyr at folk flest har
møtt Kirkens Nødhjelp i media gjennomsnittlig 18
ganger i denne perioden. Jente (14) på sykkel påkjørt

Mars til mai 2015

6

nyheter

En bilfører skal ha gjort
forsøk på å stikke av etter
at han kjørte ned en 14 år
gammel jente på sykkel
ved Lierstranda.
Benedikte Håkonsen

benedikte.hakonsen@lierposten.no
470 29 798

operasJonsLeder: Tore Nuven i Søndre Buskerud politidistrikt.

Foto: ceciLie Johannessen
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Fekk inn 24.000 kr. på
fasteaksjonen i Bygland

Etter knallsuksessen med
Hylestadrevyen
”Det kjem det
som kjem” i
fjor, er det no
klart at gjengen
i Hylestad og
Valle revylag ”Revygeneral”
tar ein ny runSigrid Hagen
de. Det er
lovar nye
planlagt to
sprell og påframsyningar
funn med
i februar nesHylestadte år, også då
revyen i februi soknehuset
ar neste år.
på Rysstad.
-No tar me det første idemyldringsmøtet like etter påske, så får
prosessen gå sin gang. Konkrete
øvingar tar me nok ikkje til med
før til hausten, men skriving og
anna må me nok ha meir tid på,
seier Sigrid Hagen, ein av pådrivarane bak revyen.

Vil ha med fleire
I dag er Hylestad og Valle revylag ein gjeng på 13-14 personar.
-Me vil gjerne ha med fleire. Me
treng folk både på og bak scena,
eller kanskje nokon kan tenke seg å
skrive innslag til revyen? Me er
ute etter både song og dialog. Interesserte må ta kontakt, smiler
Sigrid Hagen.
Som med revyen i fjor lovar ho at
det er det lokale skråblikket på alt
frå politikk til næringsliv og kultur som blir den raude tråden når
Hylestadrevyen nr. 2 kjem i februar 2016.

Konfirmantane i Bygland fekk inn 24.000 på fasteaksjonen sist veke. Her er det Gunnar Kvaale som får
Anne Grete Haugå til å grave djupt i lommene.
tane tok ansvar i Bygland er ikkje
Konfirmantane i Bygland var Tekst og foto:
noko nytt. Dei har gått med bøsser i
ute med bøssa i fasteaksjon- Ole Birger Lien
fasteaksjonen kvart år sidan 1967!
en sist veke. Dei 12 ungdom- Pengane skal brukast til å skaffe -Flott innsats og pengar til mange
ane fekk inn 24.000 kr. til reint vatn, eit ”gode” slett ikkje alle gode og viktige formål, seier ein
Kirkens Nødhjelp etter rund- i denne verda har så god tilgang på nøgd formann i Årdal sokn, Gunnsom
oss
her
i
Noreg.
At
konfirmanar Gautland.
turar i bygd og grend.

Setesdalo regionråd
skipar til fagdag om restaurering
12. mai. I samarbeid med Bygningsvernsenteret i Aust-Agder blir
det synfaring i Valle og Bygland,
og dessutan seminar.

Til Iveland
med hagetips
Det skal handle
om hagestell
når Morten
Bragdø frå
Randesund
Hagesenter
kjem til Åklè
kulturarena i
Morten
Iveland tysBragdø frå
dag 7. april. I
Randesund
tillegg til nytHagesenter
tige tips om
kjem til Åklè
korleis ein
for å halde
skal få så flott
foredrag om
hage som råd,
alt som har
vil Bragdø
med hagearbeint og greitt
beid å gjere
ta kverken på
tysdag
ein del myter
7. april.
om hagestell.
Det er mat og drikke å få kjøpt i
kafeen før foredraget tar til.

Gamle bilete frå Setesdal
6
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Tirsdag 31. mars 2015

Ny rekord for konfirmantene
Har aldri samlet inn så
mange penger til kirkens nødhjelp.
Hvert år går konfirmantene
med bøsser og samler inn
penger til Kirkens Nødhjelp. I
år er det 30 år siden bøssetradisjonen begynte og fikk dette
året navnet «I kriser er vann
kritisk». Pengene fra aksjonen
gjør det blant annet mulig for
Kirkens Nødhjelp å være til
stede med rent vann i katastrofesituasjoner. Fra 22-24
mars pågikk fasteaksjonen i
hele landet. Konfirmantene i
Melhus sentrum og Kvål samlet inn 116 088 kroner til fasteaksjonen. Den gamle rekorden
var 100 200 kroner.
– Vi er veldig fornøyd med
Ingrid som
Ødegård,
som har hytte i Bykle, har funne mange gamle bilete som ho ikkje veit kven er
de pengene
har kommet
hjelpe
inn, eller
de kommer
kor deitileråifrå.
Ho trur dei er frå ca 1920. Kan nokon hjelpe henne med opplysningar?
mange
mennesker,
sier Setesdølen
kateket
Kontakt
gjerne
viss du har nokoå fortelje om dette.
i Melhus, Sonja Bruholt.

– Jeg må bare hjelpe
Pamir Ehsas (20)
flyktet fra Afghanistan som fireåring.
Nå vil han gi afghanske barn den samme
muligheten han selv
har fått – til skolegang
og utdannelse.

Til no har, viss ein også reknar
med komiteen, om lag 70 personar/verksemder meldt seg på
til Setesdalskonferansen på Bykle
Hotell 9.-10. april. Med aktørar
som fotball- og reklamemann Ingebrigt Steen Jensen og John G.
Bernander frå Viking Heat
Engines skal det blåsast nytt liv i
næringutvikling og vekst i dalen.
Om kvelden torsdag 9. april blir
også Setesdalsprisen delt ut. Det
er stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen frå FrP som tar
seg av utdelinga.
-Mange kan ha svært mykje nytte
av å delta på konferansen. Det er
framleis litt ledig kapasitet, men
dei som vil sikre seg plass må
skunde seg, seier dagleg leiar i
Setesdal regionråd, Signe Sollien
Haugå.

Benedikte Håkonsen

benedikte.hakonsen@lierposten.no
470 29 798

– Jeg har vært utrolig heldig.
Jeg fikk komme til Norge og
Lier, hvor jeg fikk vokse opp i
en flott kommune i et fredelig
land, der jeg kunne leke, gå på
skole og ta en utdannelse, sier
Pamir.

Fasteaksjonen:
18. april 2015
Kragerø Blad Vestmar– Mange barnLørdag
personalia
23
må jobbe
Lokalavisene landet
det
sto
i
det
sto
i
over har skrevet
Kragerøfolk
drar utenbys
spreke brødre i sannidal
gigantisk arbeid på tangen
tidligpotetene straks i jorda
mye positivt
om
Valle kom19. april 1975: Det er ikke tvil om at
Brødrekvartetten Hulløen rasket med seg
18. april 1975: Det er intet mindre enn Våronn-forberedelser er begynt i Kragerø
bøssebærernes
kragerøfolk fortsatt ønsker å gå på
størsteparten av premiene som ble utdelt
et gigantisk arbeid som er utført ved
kyststrøk, og det grønnes i bakken. Det
mune møter
restaurant, i hvert fall hvis man skal
etter klubbmesterskapet i Sannidal
har vært nokså kaldt siden kort før påske,
egen organisasjon Tangen Verft AS, Vindholmen, i og med
innsats under
dømme etter de mange som drar utenbys
Idrettslags skigruppe. Også på kretsplan
fullføringen av oljeproduksjons-plattforslik at våronna har blitt en del senere enn
hyttevela
fasteaksjonen.
Særlig
på fredager
og lørdager. Dette forteller en
har brødrene hevdet seg svært godt i de
men på ca. 12.000 tonn som i morgen,
det så ut til å skulle bli pga. den milde og
Flyktet fra islamistene
leser. Usedvanlig mange kragerøansikter
renn de har deltatt. Eldstemann Morten er
hvis værforholdene er gunstige skal slepes snøbare vinteren. Nå har det i imidlertid
konfirmantenes
er å se i både Skien/Porsgrunn og i Risør.
16 år, Kjell 14 år, Trond 12 år og Petter 10 år.
fra Arendal til Stavanger. Utslep av den
jevnet seg ut slik at alt blir mer normalt,
innsats harVedvekket
Risør Hotel kan innehaveren bekrefte En fin prestasjon av familien Hulløen hvor
komplette plattformen, somLes
ermer
utstyrt
for
hvilket vel er å foretrekke. Gårdbruker
på Lierposten.no
at atskillig fra Kragerø har funnet veien til
også pappa Ole bør ha mye av æren. Han
lagring, boring, produksjon og med «living Arne Løkstad på Jomfruland forteller at
oppmerksomhet:
hotellet de to siste helgene. Det gjelder
har kjørt guttene til de forskjellige renn
quarter – lugarkompleks for 120 mann, vil
det grønnes i bakken. Gjødsel er kjørt ut
I morgon ber Valle kommune
alle hyttevela i kommunen inn til
møte. Hovudtema i år blir kommuneplan og beredskap. Etter ei
innleiing av ordførar Tarald Myrum skal rådmann Eivind Berg
orientere mellom anna om mobildekning, før Knut Erik Paulsen greier ut om arbeidet med
kommuneplanen. Politiet kjem
for å orientere om redningskapasitet ved skred eller ulykker i fjellet. På slutten av møtet blir det
også tid til ein ”open post” der
deltakarane kan kome med
spørsmål om det meste.

Big Jump i
Brokke i dag

Han trådte sine barnesko på
Hegg skole, og senere Lierbyen
ungdomsskole og St. Hallvard
videregående. Nå studerer han
jus ved Universitetet i Oslo.
Mulighetene han har fått, er
millioner av afghanske barn
blitt frarøvet.
– Mange barn må arbeide i
stedet for å gå på skole - rett og
slett for at familien skal overleve, sier Pamir.
Han er selv født i Afghanistan, men kom til Norge som
seksåring.

Faren til Pamir, Ghulam Hazrat
Ehsas, var en høytstående
jurist som jobbet for regjeringsadvokaten. Men da islamistene
tok over styringen, ble høyt

også ved El Bravo i Porsgrunn.

I mnorgon kveld er det dukafor
fest i kulturhuset på Dalen. Det
er gruppa E76 som står for
musikken. Det bør vel bety at det
blir folksamt på dansegolvet.

finansiere konkrete prosjekter i
Afghanistan, er kjempeflott. Vi
er veldig takknemlige for at han
mobiliserer og faktisk gjør noe
for å gi disse barna en bedre
framtid, sier Grøtta.
Det er ikke tillatt for utenlandske aktører å bygge og
drive skoler i Afghanistan, men
da lese- og skriveopplæringen
foregår på kveldstid, og dermed
ikke fungerer som en ordinær
skole, er prosjektet godkjent av
myndighetene.
Prosjektet inkluderer barn i
alderen 8-18 år fra ulike etniske

camilla sandåker Helleseng
Vi gratulerer vår alles snille og
gode Camilla med 10-årsdagen
19. april! Vi ønsker deg en super
dag med venninner og med
familiebursdag. Koser og klemmer fra mamma, Roger, mormor,
bestefar, tante Heidi, onkel Knut
Olav, tante Trine, onkel Håkon,
Leonora, Isak og Cornelia.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
benedikte.hakonsen@lierposten.no
470 29 798

Camilla Grøtta er innsamlingsrådgiver for private givere og
bedrifter i KN. Hun sier organisasjonen setter stor pris på den
jobben Pamir og brødrene hans
gjør.
– Det Pamir gjør, ved å starte
opp en egen organisasjon for å

innsamling: Årets konfirmanter sto for innsamlingen i Kragerø.
Kragerø Menighetsråd vil rette
en stor takk til konfirmanter
med foreldre for deres innsats

under årets fasteaksjon.
Det ble samlet inn Kr 38.023
på noen få ettermiddagstimer.

Våre Foreninger
Skåtøy sanitetsforening har
startet opp med tirsdager som
turdag.
Vi ble 17 damer og en hund
som møtte opp til den første
dagen, og det var vi kjempefornøyde med.
Vi startet fra Skarbo gamle
skole og gikk i cirka to timer
og avsluttet turen på Helle-

    !# !

 "!  !"!

sVunnen tid

Lars MarTiN GiMse

7.040 mennesker er bekreftet
døde, og antallet er ventet å stige, skriver NTB. 130.000 hus
har rast sammen og 85.000 hus
er skadet. Skjelvet som målte
7,8 og rammet Nepal forrige
helg har skapt store ødeleggelser i det fattige asiatiske landet.

Vi er uendelig
U
glad for at
vi klarte oss, men
samtidig mistet vi
alt vi eide.
Harsa Laxmi

på Haiti etter jordskjelvet, der
koleraen ble veldig dødelig,
sier Arne Grieg Risnæs, Kir-

Anne Berit

Kragerø: 22. april 2010 starte
vi bruktbutikken på Sluppan, og
helt fra start har Team Albania
vært veldig heldig med responsen
hos Kragerøfolk og turister. I de
årene som er gått har vi fått veldig
mye fint, som er omsatt i penger t
hjelp. Alt går uavkortet til hjelpear
beidet vårt i Kosovo og Albania.
Butikken blir brukt av alle
generasjoner. Vi tror vi kan si at
bruktbutikken er en av Kragerøs
beste «miljøbedrifter»! Det er
gjenbruk av alt mulig, også aviser
og plastposer. Klær tar vi og imot
det meste sender vi til Kosovo og
Albania. I bruktbutikken finnes
mange stilarter, her er det noe for
enhver smak. Her er ting fra
begynnelsen av 1900 og opptil i
dag. I dag er det 20 personer som
er med og hjelper fast i butikken.
Alle jobber dugnad og opplever
det veldig meningsfylt å jobbe på
den måten. Takk til dere som er
med å bidrar med å handle og gi
ting. Vi er veldig takknemlig. For
hver gang vi besøker Kosovo og
Albania ser vi at behovene er store
det stopper ikke. Gledelig er det a
noen av de vi har hjulpet har fått
det mye bedre og noen klarer seg
selv nå, takket hver hjelpen de har
fått. Handler du i bruktbutikken så
er du med på å hjelpe studenter,
gamle fattige, sigøynerbarn,
restaurering av hus, syke får hjelp
med mer.
Vi ønsker velkommen til en
meningsfull handel. I bursdagsuken serverer vi kaffe og kake.

Målfrid Nord

FM 101 MHz Kabel FM 90,5
www.hallokragero.no

glad for å ha overlevd jordskjelvet, men er bekymret for tiden fremFoto: Arne Grieg Risnæs
over.

lars.martin.gimse@vl.no

kroa med oppsummering og
planla neste tur.
Alle var kjempefornøyde og
syntes det var et flott tiltak vi
hadde startet med.
Så har du lyst til og være
med på tur er det bare og møte
opp tirsdager ved Rimi Helle.

team alBanias
BruKtButiKK
er 5 år

Hallo
Kragerø

HuSlØS: Harsa Laxmi falt to etasjer da jordskjelvet inntraff. Hun er

frykter sykdom på grunn av mangel på rent vann.
Kirkens Nødhjelp sier Nepal vil trenge hjelp
i mange år fremover.

Foto: per ecKHoldt

Beløpet er videresendt til Kirkens nødhjelp. Vel blåst for
den innsatsen!

Sanitetsforeningen på tur

     $$$
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JoRDSKJELV: Tobarnsmoren Harsa Laxmi (44)

grupper, og fungerer dermed
også som et forebyggende
fredsarbeid.
– Disse barna lærer hverandre
å kjenne, blir venner og kan
dermed motvirke det hatet som
har vært mellom de ulike
etniske gruppene i generasjoner. Og de lærer at man kan
løse konflikter ved å snakke
sammen, i stedet for å ty til
vold, sier Pamir.
I tillegg til å lære teoretiske
skolefag, får også barna utfolde
seg gjennom fotball og andre
fysiske aktiviteter.

10 år

£AAñÎ0²~

Falt gjennom to
etasjer da huset
kollapset

skjønte jeg at jeg ville gjøre noe
for å bidra til å gi disse barna en
bedre framtid. Jeg har stor tro
på at det er mulig å skape et
lokalt engasjement for dette
prosjektet, så det er bare å ta
kontakt, sier Pamir.

E76 spelar
på Dalen

Nyheter 9
 !

       

– Til og med lillebror Khvazek
støtter arbeidet vårt, selv om
han bare er sju år, smiler Pamir.
Han besøkte selv Afghanistan da han gikk i sjette klasse,
og det gjorde et uutslettelig
inntrykk på den unge gutten.
– Det var utrolig sterkt å se
hvor tøft disse barna hadde det
og hvor hardt de arbeidet. Da

foregå i begynnelsen
av juni.
kn: – pamir
gjør en
flott jobbog snart skal potetene i jorda.

rundt i hele fylket.

Lek oG LÆrinG: Barna i prosjektet får lese- og skriveopplæring,
Foto: JiM hoLMes
og de får utfolde seg i fysiske aktiviteter.
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Sammen med brødrene sine,
Sabaun (25), Garzai (23) og
Khaibar (18), startet han i fjor
sommer organisasjonen Brighter Tomorrow. I samarbeid med
Kirkens Nødhjelp har de
finansiert et program som gir
cirka 1000 barn muligheten til å
lære å lese og skrive.

Benedikte Håkonsen

gratulerer

vårt land



utdannede personer forfulgt.
– Derfor flyktet han sammen
med hele familien, slik at vi
kunne være trygge og få en
bedre framtid. Jeg tror nok at
mamma og pappa savner
landet de vokste opp i, og de
har fortalt oss mange historier
fra Afghanistan, sier Pamir
Ehsas.

Trønderbladet

BØSSEBÆRERE: 117 konfirmanter stilte opp som bøssebærere i Melhus. Fra venstre: Edvard Storler, Preben Tevik, Jens Thomassen og Andreas Reppe.
Foto: Privat

 

hJerte For barna: Pamir Ehsas brenner for å gi afghanske barn muligheten til å få en utdannelse. Selv gikk han på Hegg skole, som nå
Foto: benedikte håkonsen
framstår i ny drakt. - Alle barn burde få gå på skole, uansett hvor i verden de vokser opp, sier Pamir.

Kirkens Nødhjelp er både
imponerte og takknemlige
over Pamir Ehsas’
brennende engasjement.

I tillegg til spennande fiskedam
ved nistebui for dei yngste, er det
i dag Big Jump-tevling i Brokke
alpinsenter. Med nysnøen som
kom i slutten av sist veke er forholda i anlegget flotte. Heile
parkområdet i Brokke alpinsenter er no ”rigga om” og klar for
påskefesten!
-Me har fått inn eksterne fagfolk
som skal hjelpe oss å utvikle
parken endå meir, seier Svenn
Magne Brokke i Brokke AS.

Kateketen i Melhus peker på
at antallet konfirmanter er
mye høyere i år enn det har
vært tidligere.
– Det er litt spesielt i år med
årets konfirmanter som er født
i år 2000. Det er 117 konfirmanter i år, som er 18 flere enn
i fjor. Det er et gigakull i år,
sier Bruholt.
Emil Johansson

dig førerkort.
– I tillegg prøvde han å stikke
av etter hendelsen, men han
ble holdt igjen av noen naboer
på stedet, sier operasjonsleder
Tore Nuven i Søndre Buskerud
politidistrikt til dt.no.
Mannen vil dermed trolig bli
anmeldt både for kjøring uten
førerkort, uaktsom kjøring og
forsøkt på å stikke av fra et trafikkuhell.

Pamir har startet egen organisasjon

Ledige
plassar på
Setesdalskonferansen

Gigakull

emil.johansson@tronderbladet.no
901 94 646

14-åringen var ute på sykkeltur med familien, og hun skal

ha syklet på fortauet da hun
ble truffet av bilen.
Bortsett fra litt smerter i
kroppen, ble ikke jenta alvorlig
skadet. Hun ble for sikkerhets
skyld tatt med i en ambulanse
til sykehuset for sjekk.
Uhellet skal ha skjedd i lav
hastighet, da bilen kom ut fra
en gårdsplass. Bilføreren var
en mann i starten av 20-årene,
som ifølge politiet ikke har gyl-
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Tysdag 31. mars 2015

12 konfirmantar i sving sist veke:

Det blir ny
Hylestadrevy neste år

Lierposten

Torsdag 9. april 2015

lørdag 18. april
17.30 Musikk
18.00 Southern gospel arkiv
19.00 Countrygospeltimen
(r)
20.00 Bygda vår (r)
21.40 Lovsangstoner
22.00 Slutt

Jordskjelvet i Nepal:
søndag 19. april
Musikk
Få dager etter jordskjelvet var våre folk10.30
nede
11.00 Overføring fra Elim
i Nepal for å hjelpe jordskjelvofrene med
rent
12.30
Slutt
vann og latriner. Lokalavisene var selvsagt
ekstra
mandag 20. april
Vindu mot livet
interessert i lokale krefter som er med17.30
i Kirkens
18.00 Musikk
Nødhjelps beredskapsteam.
19.50 Over en åpen Bibel

smedsbukta sommeren 1954: De ser riktig så idyllisk ut, dette bildet

fra Smedsbukta. To sitter og følger med på en mann i prammen. Husene til høyre er fra Visiterodden og i
bakgrunn ligger Tåtøy. I 1950-årene opplevde Kragerø sterk vekst. En rekke nye arbeidsplasser ble etablert.
I Smedsbukta lå Kragerø Slipp og Mekaniske verksted med den store flytedokka som ikke sees på bildet.

20.00
21.00
21.35
21.40

Bluestrain
Klassisk halvtime
Nistepakka
Lovsangstoner

kirkens nødhjelp magasinet

Vår kjære mamma, svigermor,
farmor og oldemor, min gode
søster, vår svigerinne og tante

Margot Aabøe
født 29. april 1922
sovnet stille inn i dag,
i troen på Jesus.
Sannidal, 13. april 2015
Borte fra legemet,
hjemme hos Herren.

Håkon
Kari
Jan
Inger Brit
Per Morten
Mona Therese
Ragnhild, Marianne, Kathrine,
Maria, Tina, Lotta, Sara,
Malin og Martin
Oldebarn
Øvrige familie
Begraves fra Sannidal kirke
fredag 24. april kl. 13.00.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
En varm takk til betjeningen
på Seniorsenteret for
omsorgsfull pleie.
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t e tt på Reza Ali M ohammadi

Hvem?

5 tett på

	Master i vann- og
miljøteknikk fra NMBU
 Vanningeniør ved
NorConsult
	Med i Kirkens Nødhjelps
beredskapsteam
 Bor på Kampen i Oslo
 Oppvokst i Ulefoss utenfor
Skien
 Født i Teheran

 Hvilke nettsider sjekker

 Reza Ali Mohammadi (26)

du jevnlig?
Jeg er innom Facebook,
Aftenposten og Wikipedia
noen ganger hver dag.
 Hva leste du sist?

Jeg leser ofte flere bøker
samtidig og blir sjeldent ferdig
med alle. Bibelen blir man jo
aldri ferdig med, og akkurat
nå leser jeg “Bli best” av Erik
Bertrand Larssen.
 En film som har gjort

inntrykk?
Jeg er en stor fan av
Christopher Nolans filmer.
Hans Batman er et vanlig
menneske som må slåss
med seg selv i sin kamp
for rettferdighet. Det er en
superhelt jeg liker.
 Hva gjør du for å slappe av?

Aktuell?

 Er nylig tilbake fra flom-

katastrofen i Malawi og sitt
første oppdrag som vannekspert for Kirkens Nødhjelp
 Startet Rist Støvetaksjonen sammen med vennegjengen i Skien i 2012 og
samlet inn 200 000 kroner til
sultofrene i Sahel

36

kirkens nødhjelp magasinet

| 03 – 2015

Jeg er glad i å drikke kaffe og
prate med venner om hvordan
vi kan gjøre verden til et bedre
sted. Bofellesskapet vårt på
Kampen er et samlingssted
for studenter, naboer og
andre som vil prate, be og
engasjere seg for verden.
 Hvilken sak engasjerer
deg mest?
Jeg brenner for at flere skal
møte Jesus!

ig
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for en r
en
et
m
t
am

Støtt vå
arbeidrt

Kontonum
1594.22.87mer
24 8
S

Rezas
personlige
Jesus

verden

For Reza Ali Mohammadi er innsamling og beredskapsoppdrag en helt sentral del av
det å være kristen. Hans Jesus er radikal og resultatorientert. Kristendom er for Reza
et verb. Hjelpearbeid er gudstjeneste på lik linje med bønn og bibellesning. Møt en
moderne diakon!
Tekst : Stefan Storm foto : Ingrid Styrkestad/Kirkens Nødhjelp, privat

– Jesus er ... – Jesus vil ... – Jesus sier ... Det
kan høres ut som om Reza snakker
om en kjendis, en kompis eller
en kollega i Kirkens Nødhjelp. Og
kanskje er han alle disse tingene på
én gang, Rezas Jesus. De to møttes da
Reza var 17 år gammel, 10 år etter at
familien Mohammadi hadde flyktet
til Norge fra Iran. Det er langt fra
Teheran til Ulefoss, men enda lengre
fra ayatollahenes religiøse tyranni
til Rezas personlige og praktiske
gudstro.
Cand. Vann
Når Kirkens Nødhjelp-magasinet
treffer ham, er mastergraden i rent
vann knapt tørr, og han er i ferd med
å lande sin første ordentlige jobb.
Men Reza er allerede tilbake fra sitt
første oppdrag som medlem i Kirkens
Nødhjelps beredskapsteam. Gruppen
består av rundt hundre eksperter
på vann, sanitær og hygiene som
kan reise ut på kort varsel for å
bistå i en av Kirkens Nødhjelps
nødhjelpsoperasjoner. Sammen med

kolleger fra hovedkontoret i Oslo fikk
Reza i oppdrag å sikre rent vann og
trygge sanitærforhold for ofrene etter
flommen i Malawi i vinter:
– De første dagene kjørte og
fløy vi rundt i katastrofeområdene
for å finne ut hvor behovene
var størst. Vi bestemte oss for å
konsentrere innsatsen et sted der
mange flyktninger samlet seg,
og der mangelen på rent vann og
sanitæranlegg var prekær. Vi leide inn
arbeidere blant lokalbefolkningen og
flyktningene til å fylle sekker med
sand og lage en 100 kubikkmeter
stor plattform til den gigantiske
putetanken, som skulle fylles med
vann i den akutte fasen. Plattformen
var halvannen meter høy, slik at det
skulle bli nok trykk til å sende vannet
i ledninger til tappestasjonene rundt
omkring i leiren. Det var et blodslit,
men det var fort glemt da vi så det
rene vannet sprute ut av kranen!

Ristet støv
Rezas reise til Malawi startet i Mali,
fire år tidligere. Nyhetene om tørken,
sultkrisen og de væpnede konfliktene
i Sahel-området i 2012 traff hjertene
til ungdomsgjengen i Skien, og de
bestemte seg for å handle. I løpet av
et par måneder samlet de inn 200 000
kroner til sultofrene. For Reza er både
innsamling og beredskapsoppdrag
en helt sentral del av det å være
kristen.
– Vi kristne kan bli så opptatt av
frelse og tro, at vi glemmer at Jesus
utfordrer oss til virkelig å ofre noe
for andre, og spesielt for de fattigste
og mest sårbare i verden.
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norge rundt

Ga offerpengene
til Nepal

Av og til må man bare,
konkluderte kirkestaben i Ørsta på
Sunnmøre da katastrofebildene fra
Nepal dominerte mediebildet.
– Det var kateket Caroline
som først satte ord på det her
hos oss, forteller sokneprest
Arne Moltubak. Hun opplevde
maktesløsheten og behovet for å
gjøre noe så sterkt at de tok dette
opp på et stabsmøtet.
– Vi hadde flere konfirmasjonsgudstjenester foran oss. Vi kom fram til at selv om vi trengte offerpenger til trosopplæringsarbeidet i soknet, så var det nå noen som
trengte pengene våre mye mer! Vi ville bruke den anledningen – for
av og til må man bare! sier Moltubak.
Sognepresten fikk i løpet av kort tid soknerådet til å endre
offeret. Siden man allerede hadde fortalt konfirmantfamiliene
at offeret skulle gå til trosopplæring, sendte man for sikkerhets
skyld ut en e-post til alle og forklarte skulle heller pengene gå til
Nepal gjennom Kirkens Nødhjelp. Sognepresten fikk ingen sure
tilbakemeldinger på det.
– Vi fikk kun ett svar tilbake fra en konfirmantmor som skrev at
dette var en god ide. Men, kanskje den viktigste indikatoren på at
det faktisk var en god ide, var størrelsen på offeret. Året før kom det
inn rundt 8000 i offer, mens i år sender vi fra oss 15.500 til Kirkens
Nødhjelp. Siden antall mennesker på gudstjenestene i fjor og i år
er så godt som det samme, viser det oss at folk har et ønske, og et
behov for å bidra. Så er det opp til oss i stab, råd og utvalg å gi folk
mulighetene, sier Moltubak og legger til at Kirkens Nødhjelp da er
et naturlig valg.


Markering mot
diktatoreksport

 Tusen takk til alle dere som har engasjert dere for
å få en slutt på norsk militæreksport til diktaturer!
Nylig deltok vi på en markering utenfor Stortinget, og
det ble lagt ned blomster for alle dem som blir ulovlig
fengslet, torturert og drept av autoritære regimer som
norge selger militært materiell til. Vi fikk dessverre
ikke gjennomslag på stortinget i denne runde, men
vi, ungdomsorganisasjonen vår Changemaker og en
rekke andre organisasjoner gir oss ikke - vi vil ha
slutt på diktatoreksporten! Les mer om kampanjen på
www.kirkensnodhjelp.no/stanse

Dråper av tid i Trondheim

Det er en gammel tradisjon å arrangere fasteaksjonskonsert, noe
Kirkens Nødhjelp og koret VIVA fikk til i Vår Frue kirke den 25. mars.
Det var gjennom temaet vann at VIVA og Kirkens Nødhjelp fant et felles
engasjement. Dermed ble det også til at konserten fikk navnet "Dråper av
tid".
– For VIVAs del er det utrolig givende å kunne støtte opp om Kirkens
Nødhjelps arbeid uansett formål, men det passet utrolig bra akkurat i år at
vårt repertoar sammenfalt så bra med temaet for årets fasteaksjon. Jeg tror
publikum fikk et innblikk i situasjonen til alle de menneskene som så sårt
trenger vår hjelp, sier dirigent for VIVA, Ina Cecilie Hjelmervik Olufsen
– Som profesjonell historieforteller er det givende å få skape og formidle
sterke og ekte historier om både organisasjonen og menneskene de berører.
Det oppleves som viktig, sier fortelleren Hege Merakerås.
Kvartetten HYSJ var også med på konserten, og motivasjonen var at vann er et grunnleggende behov for alt liv.
– Å få gjøre det man elsker mest av alt og samtidig støtte og hjelpe til med å sette fokus på Kirkens Nødhjelps utrolig viktige arbeid med
å skaffe vann i kriserammede områder i verden er fantastisk, mener kvartetten, som tror begrepet vann blir mye mer komplekst og
sterkere etter et slikt møte og konsert. Blant publikum var det da også mange godord å få. Kristin Lundberg syntes det var en følsom
konsert, som hun håper å få komme på også neste år. Marit Forsnes trakk frem Hege Merakerås’ fortellerstemme, som representerte
fine avbrudd fra sangen, og som fikk oss over i tanker om viktigheten av å hjelpe andre.
– Konserten med VIVA i vakre Vår Frue kirke ble vel verdt den dråpen av tid som vi investerte denne dagen. VIVA med sine klokkeklare
stemmer og repertoar, som spenner fra vakre, klassiske toner til mer moderne musikk fra vår tid, ga oss en spenning og variasjon i
opplevelsen av konserten. Levende historier om mennesker i vanskelige livssituasjoner var til ettertanke rundt temaet for konserten:
Kirkens Nødhjelps hjelpearbeid for å skaffe rent vann til mennesker i ulike deler av verden. Så var det vi som gikk litt rikere hjem! Denne
kvelden var vel verdt en dråpe av tid! sa Eli Aas, enda en fornøyd publikummer.
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Andakt
Av Erland Grøtberg,

Sogneprest i Grim menighet,
Kristiansand domprosti

Kunsten å dele

Stopp klimakrisen!

 I hele fastetiden har vi, sammen med Changemaker,

aksjonert for å få politikerne til å stoppe klimakrisen vi står
ovenfor. Vi har oppfordret folk til å legge ut bilde av øyet sitt
på Instagram, og å fortelle Erna Solberg at vi ser henne og
forventer at hun stopper klimakrisa. Tusen takk til alle som har
deltatt! I skrivende stund har nesten 2600 personer engasjert
seg for en mer rettferdig klimaavtale! På bildet: aktivister stilte
opp flere ganger foran slottet før statsråd i fastetiden.

Disiplene hadde fem brød og to fisker, leser vi i Markus kapittel 6,
vers 35–44. Det var ikke nok mat til alle som fulgte Jesus, og som
kom for å høre ham tale. Jesus og tolv disipler kunne bli gode og
mette på fem brød og to fisk. Men rundt dem sto nå fem tusen
sultne mennesker.
Disiplenes situasjon var ikke så ulik situasjonen slik den er i
verden i dag. Vi i Norge har våre ressurser, vi har vårt forbruk. Vi
har nok til oss selv og lever godt. Samtidig, dersom alle i verden
skulle hatt samme forbruk som en gjennomsnittlig nordmann,
er ikke jorden nok. Tre og en halv jordklode måtte vi hatt da.
Rettferdighetens regnestykke går ikke opp.
Disiplene foreslo for Jesus at han skulle sende de fem
tusen fra seg slik at de kunne dra til gårdene og landsbyene
omkring og kjøpe mat. Vi kan ikke tillate oss den samme
ansvarsfraskrivelsen. Det er ikke bærekraftig om hele verdens
befolkning skal ha et forbruk som vårt. Vi har ikke tre og en halv
jordkloder, vi har én, og allerede ser vi at jordens ressurser og
matproduksjon skrumper inn som et resultat av menneskeskapte
klimaendringer.
Mahatma Gandhi sa en gang at jorden har nok til alles behov,
men ikke til alles grådighet. I dag må vi spørre oss: Vil jeg være
forvalter eller snylter på jorden? Vil jeg høste av naturen eller
tære på den?
Verden går ikke under om man unner seg det gode skaperverket
har å by på. Synd blir det først når vi ikke klarer å snu der
urettferdigheten tar til eller stoppe der ressursene tar slutt. Synd
blir det først når vi mister kontroll og medmenneskelighet på
veien.

Kjempeinnsats for
jordskjelvofrene i Nepal!

 Ved Høgskulen i Volda arrangerte studenter ved den

internasjonale linja innsamling. To av studentene på denne
linja er fra Nepal, og medstudentene deres stilte villig opp.
Givergleden i Volda var stor: Det kom inn 15 844 kroner!
Det nepalesiske miljøet i Ørsta stod på lørdag utenfor
kjøpesenteret i bygda og samlet inn penger. Alle som kom forbi
fikk smake nepalesisk mat, og på to timer ble det samlet inn
hele 18 686 kroner!

Vi trenger ny teknologi, sier noen. Vi venter oss nye plantearter
som kan produsere mer, sier andre. Men vi har egentlig ikke tid
til å vente på teknologiske framskritt og mirakler. Det underet
vi trenger nå, er rett og slett at mennesker setter seg ned og
snakker sammen og lærer kunsten å dele.
Det virkelige underet i Markusfortellingen er ikke hvordan fem
brød og to fisk kan mette fem tusen. Det virkelige underet er
hvordan Jesus får over fem tusen sultne mennesker til å sette
seg rolig ned for å dele det lille de har.
Jesus ber også oss nå, som da, om å samle sammen det vi
har, sette oss ned, få oversikten og i felleskap dele. Vi skal dele
ressurser. Vi skal dele byrder. Og sammen skal vi finne troen på at
vi kan klare dette sammen.
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DIN BY,
DITT VANN
Ja, Oslo-vannet har så høy
kvalitet at vi kunne solgt det på
flaske. Vår løsning er enda
bedre – det ferskeste vannet
rett hjem, 24 timer i døgnet.
Nytes best nytappet
#h2oslo
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NORTRAIN er Norges
største utdanningssenter
for fagarbeidere innen
boring, brønnservice og
relaterte fagområder.

Tangen 10, 4070 Randaberg
Tlf.: 51 69 27 00, Fax: 51 69 27 27
E-mail: post@nortrain.no

www.nortrain.no
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A U T O R I S E R T

R Ø R L E G G E R

5430 Bremnes
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Nordnorsk Revisjon AS
Statsautoriserte revisorer

EXPECT mORE
NorwegiaN Hull CluB
er eN globalt ledeNde aktør iNNeN
maritim forsikriNg
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Steinkargata 29, 4006 Stavanger

Infodoc
Plenario
Trygt, stabilt og effektivt
- Laget for fremtiden

www.infodoc.no
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I sommer reiser Kirkens Nødhjelp rundt i
Norge. Vi ønsker å møte mennesker, fortelle
om arbeidet vårt og verve nye faste givere!

Går til formålet

Langsiktig utvikling

Administrasjon

Nødhjelp

Anskaffelse av midler

Beslutningspåvirkning

Går til formålet

Langsiktig utvikling

Administrasjon

Nødhjelp

Anskaffelse av midler

Beslutningspåvirkning

Du kan også bli fast giver ved å gå inn på www.kirkensnødhjelp.no,
sende sms med kodeord KNGIVER til 1980 eller ringe oss på 22 09 27 00.
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

