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LEDER
Anne-Marie Helland

Generalsekretær i 
Kirkens Nødhjelp

Forsiden: Kirkens Nødhjelp har vært i 
Etiopia og dokumentert hva langvarig tørke 
har gjort med avlingene der. 
Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

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

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

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

For å sikre effektivitet og skape resul-
tater er Kirkens Nødhjelp medlem av ACT 
Alliance, en av verdens største humanitæ-
re allianser. Alliansen består av kirkelige 
organisasjoner over hele verden og samar-
beider med organisasjoner uavhengig av 
religiøs forankring.
Kirkens Nødhjelp - Sammen for en 
rettferdig verden!
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Verden er ikke det den en gang var. 
Bistandsorganisasjoner sender 
ikke lenger godt betalte vestlige 
kvinner og menn med bankende 
hjerter i kakiskjorter til fattige land 

for å bore brønner, bygge skoler eller sykehus. 
Iallefall er det ikke mange igjen som driver 
bistandsarbeid på den måten.

Det er lenge siden Kirkens Nødhjelp forstod at 
den beste måten å bygge samfunn på, og en 
bedre framtid for menneskene i samfunnet, er 
å sette dem i stand til å gjøre jobben selv. Folk 
flest ønsker å klare seg selv; også de som bor 
i fattige, krigsherjede og sårbare land. Og folk 
flest klarer seg selv, med litt bistand.

Det er her uttrykket «partnerbasert bistand» 
kommer inn. Kirkens Nødhjelp gjør alt 
bistandsarbeidet, og mye av nødhjelpsarbeidet, 
gjennom partnerorganisasjoner i det landet 
hjelpen trengs. Dette er gjerne organisasjoner 
som springer ut fra, eller er tilknyttet 
trossamfunn, akkurat som oss selv. Våre 
partnere i felt har alle de fordelene vi som 
norske ikke har: De kjenner landet og folket. 
De kan kulturen og kodene. De vet hvor, og hos 
hvem, behovene er størst. De yter tjenester 
som staten ikke makter. Og ikke minst; de har 
en  legitimitet i samfunnet de jobber i, som vi 
vestlige ikke har.

Dessuten blir arbeidet mindre kostbart, når 
vi bruker strukturer og institusjoner som 
allerede eksisterer. I de fleste afrikanske 
land har kirkene eksistert lenger enn noen 
bistandsorganisasjon, nødhjelpsaktør eller 
FN-organ. Og i de fleste  av landene vi jobber 
i, har trossamfunnene en helt annen plass og 
rolle i menneskers dagligliv, enn i Norge.

Noen partnere er sterke og erfarne, som den 
ortodokse kirkes hjelpeorganisasjon GOPA 
i Syria. Med erfaring fra nødhjelpsarbeid 
for flyktninger etter Irak-krigen var de et 
naturlig partnervalg for Kirkens Nødhjelp da 
krigen i Syria brøt ut for fem og et halvt år 
siden år siden. Nå er GOPA den nest største 
humanitære aktøren i Syria, som sammen 
med Kirkens Nødhjelp sørger for vann, mat og 
psykososial hjelp til traumatiserte krigsofre, 
blant annet.

Andre partnere er små, og kanskje strukturelt 
svake. Det kan i seg selv være et argument 
for at Kirkens Nødhjelp skal arbeide sammen 
med dem. Vi har erfaringen, ekspertisen og de 
økonomiske musklene som skal til for å bygge 
opp en viktig organisasjon, og styrke et viktig 
arbeid, i et sårbart samfunn. I dette bladet kan 
du denne gangen lese om modige Salange. 
Hun er redaktør for den eneste demokratisk 
frie avisa i øst-Kongo. Hun risikerer livet hver 
dag, i ytringsfrihetens tjeneste. Hun kunne 
ikke gjort denne jobben uten Kirkens Nødhjelp 
og vår kongolesiske partners støtte i tykt og 
tynt. 

Flere bistands- og nødhjelpsorganisasjoner 
følger i våre fotspor. Fordi de ser at den 
smarte måten å jobbe på, er gjennom 
mennesker og organisasjoner som hører til 
der de er. Arbeidet blir mer målrettet, effektivt 
og tilpasset menneskers virkelige behov. Og; 
det er med på å bygge lag og organisasjoner, 
det såkalte sivilsamfunnet, som alle sunne 
samfunn trenger for å fungere – slik at 
lokalsamfunnene i neste omgang blir mindre 
avhengige av hjelp utenfra.

Derfor kan du lese ekstra mye om hvordan vi 
jobber med «partnerbasert bistand» i denne 
utgaven. Fordi vi vil at du som støtter Kirkens 
Nødhjelps arbeid skal forstå at du er med på 
noe som er større enn deg selv, og som setter 
varige spor.

Smart arbeid
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vil si hvorfor bistanden vi gir er basert på lokale 
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ETIOPIA har opplevd den 
verste tørkeperioden på 

mer enn 30 år, og endelig 
er regnet kommet. Men det 

betyr dessverre ikke at faren 
er over.

LARS SAABYE CHRISTENSEN 
har vært på Vestbredden med Kirkens Nødhjelp 
og sett på situasjonen der. Reisen var research 
for en bok som kommer neste sommer som en 
markering på 50 år med israelsk okkupasjon av 

Vestbredden og Palestina. 

»16 I YTRINGSFRIHETENS 
TJENESTE:  Det finnes 
bare én fri avis i Øst-Kongo, 
et av verdens mest brutale 
områder. Redaktøren, en 44 år 
gammel kvinne, risikerer livet 
i ytringsfrihetens tjeneste. 

6»

24»
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VERDEN RUNDT

  Etiopia:  
Fikk rent vann
	Ehitalemahu (35) og familien henter drikkevann fra Kesem-elva. På tross av 
at vannet er brunt og lukter og smaker vondt, er dette vannet som landsbyen er 
avhengig av. 

– Dette er ikke vann du har lyst til å gi til barnet ditt, sier Ehitalemahus 
ektemann Sharew. – Barna våre lider ofte av diare og magesmerter, men hvilket 
valg har vi? legger Sharew til. 

I juni samarbeidet Kirkens Nødhjelp og de lokale partnerne Ethiopian Orthodox 
Church –Development and Inter-Church Aid Commission om å skaffe rent vann 
til  Berehet-distriktet, der Ehitalemahu bor. Da det ble bygget grunnvannsbrønner 
i området, ble det delt i 48.000 vannrensepakker slik at 400 husholdninger selv 
kan rense vannet sitt i løpet av 45 minutter. Ehitalemahus familie var en av de 400 
som fikk en slik vannrensepakke. Alt de nå trenger å gjøre, er å helle kjemikaliene 
i vannet, røre om og vente i 30 minutter til det blir trygt å drikke. Landsbyen 
til Ehitalemahu er et område der Kirkens Nødhjelp nå jobber med å bygge 
tyngdevannsbrønner til 2700 mennesker (se forrige Magasinet for en teknisk 
forklaring på hva dette er). Disse er planlagt ferdigstilt i september/oktober, 
og i mellomtiden fortsetter Kirkens Nødhjelp med å tilby landsbybeboerne 
vannrensepakker. 
Foto: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp

  Guatemala:  
50 familier eier det meste
	I Guatemala er det en elite på rundt 50 familier som 
kontrollerer både næringsliv, politikk, rettssystem og 
massemedier. Den siste tiden har Grunnlovsdomstolen, 
Guatemalas høyeste rettsinstans, kommet med flere 
rettskjennelser som suspenderer gruve- og vannkraftlisenser 
som tidligere har blitt innvilget. Begrunnelsen er nettopp det 
som det sivile samfunnet har pekt på: mangel på konsultasjon 
med ur- og lokalbefolkning, brudd på rettssikkerhet, ulovlig 
drift, mangelfulle miljøstudier og forurensning av vannkilder. 
Forhåpentligvis kan dette føre til endringer i landet, der 23,4 
prosent av befolkningen lever i ekstrem fattigdom, 23 prosent 
har ikke tilgang til rent vann, 11 prosent har ikke strøm i 
hjemmet sitt, og 49 prosent av barna er kronisk feilernærte.
Foto: Kristina Rødahl/Kirkens Nødhjelp

  Tanzania:  
Håper på å stå på egne bein
	For 60 år siden grunnla norske misjonspionerer et sykehus. I dag er dette 
et av landets beste sykehus, det gir god helsehjelp til fattige, og det drives 
sykepleierskole og medisinsk forskning av høy kvalitet. I tillegg driver Haydom en 
omreisende helsestasjon med bil og med fly. 

Resultatene er klare: Sykehuset betjener 1,2 millioner mennesker. Og området 
hvor sykehuset ligger, skal ha den laveste dødeligheten for mor og barn sør for 
Sahara. Frem til nå har Haydom Lutherske Sykehus alltid hatt en norsk, hvit doktor 
som sykehusdirektør. Men nå går stafettpinnen videre til Dr. Nuwass, den første 
tanzanianske direktøren. I Tanzania ønsker staten å bli bistandsuavhengig i løpet av 
ti år. I dag er Kirkens Nødhjelp den største støttespilleren til sykehuset, og vi ønsker 
Tanzania og Nuwass lykke til med den viktige jobben.
Foto: Lucian Muntean/Kirkens Nødhjelp

STØTT VÅRT 
ARBEID!

Bli fast giver på
kirkensnodhjelp.no
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  Brasil:  
De ekskluderende lekene 
	OL i Brasil ble presentert som de inkluderende lekene. Men det ble etter hvert klart at 
investeringene stort sett skjer områder hvor de rike bor. Det som skulle bli positivt for hele 
Rio, har derimot ført til at forskjellene i byen er blitt enda større. Samtidig som hele verden 
kan se på den fantastiske OL-festen, er det mange fattige brasilianere som har fått livet 
sitt ødelagt på grunn store byggeprosjekter knyttet opp til lekene. Politiet bruker sterke 
virkemidler for å styrke sikkerheten under Rio. Mange kilder forteller at politiet utfører et 
folkemord av svarte unge gutter. Økningen av politidrap har økt kraftig inn mot lekene. 

Bakteppet for OL-festen er et delt folk i et land med en svært alvorlig en politisk krise.
President Dilma Rousseff er i en riksrettsprosess. Arkitektene bak denne riksrettssaken 

er konservative politikere som selv er anklaget for grov korrupsjon. Mange mener at 
det Rousseff er anklaget for, ikke gir grunn til riksrett. På åpningsdagen var det en stor 
demonstrasjon til støtte for Rousseff og mot Michel Temer, som fungerer som president 
under prosessen.

Pilen som i mange år pekte oppover på de fleste områder i Brasil, har snudd.
Eliten slår tilbake
Alle de store samarbeidspartnerne til Kirkens Nødhjelp melder om store utfordringer 

for mange av de sosiale programmene som har løftet mange ut av fattigdom de siste årene. 
Den midlertidige regjeringen har gjennomført mange tiltak som svekker rettighetene til 
mange utsatte grupper.

Eliten i Brasil vil ikke se på at den positive utviklingen for de fattige fortsetter. De føler at 
deres privilegier er truet, og de slår nå kraftig tilbake. Internt blir OL brukt som et voldsomt 
propagandaframstøt fra myndighetene sin side.

Kampen for å sikre folks rettigheter er ikke vunnet. Heldigvis har Brasil et sterkt 
sivilsamfunn som kommer til å være svært viktige i arbeidet for å sikre folk grunnleggende 
rettigheter.
Foto: Rune Sævig

  Botswana:  
Urbefolkningen lider
	Etter å ha bodd i det sentrale Kalahari i Botswana i tusenvis 
av år ble San-folket tvangsflyttet. Selv om de har høyesterett på 
sin side, nekter fortsatt regjeringen å la dem flytte tilbake. San-
folket er en urfolksgruppe som utgjør rundt 60.000 personer, og 
som bor i de mer fjerntliggende delene av Botswana. Historien 
til dette folket i det sørlige Afrika er en historie med overgrep 
og forfølgelse. Nå, nesten 14 år etter at det hele startet, ser det 
ut til at myndighetene ønsker en dialog. Først og fremst er det 
tilgang til vann som San-folket ønsker seg inne i reservatet. Om 
San får tilgang til vann, slik at de kan bo inne i reservatet, kan 
de kanskje endelig flytte tilbake.
Foto: Håkon O. Lislerud/Kirkens Nødhjelp

  Pakistan:  
"Do no harm"
	Kirkens Nødhjelp Pakistan er en av seks prioriterte 
land i "Do no harm"- satsingen i 2016. Med  penger fra 
NORAD har Kirkens Nødhjelp Pakistan arrangert to 
kurs for grasrotorganisasjoner og ildsjeler, som lærere, 
aktivister, advokater, fagforeningsledere og religiøse 
ledere. Målet er å gi metoder for å alminneliggjøre 
fredsarbeid, slik at man forebygger konflikter. Særlig 
fokuseres det på minoritetsgrupper. Kirkens Nødhjelps 
partnere i Pakistan skal styrkes slik at de jobber med 
fredsbygging i sine programmer, og partnerne inviteres til 
kurs og arbeidsmøter hele denne høsten. 
Foto: Kirkens Nødhjelp

  Hellas:  
Trapper opp i Hellas
	Elisabeth Mustorp, humanitær koordinator i Kirkens 
Nødhjelps utenlandsavdeling,  besøkte som mange 
andre Hellas i sommer, - men ikke for å sole seg. I dag 
er ca. 50,000 flyktninger og migranter strandet i Hellas 
etter at grensene til Europa ble stengt i mars. De har 
lite informasjon om hva som venter. En ting er enkle og 
krevende leveforhold, men like vanskelig er den psykiske 
belastningen og usikkerheten ved å ikke vite hva som vil 
skje videre. Vil de få treffe familien sin igjen som er andre 
steder i Europa? Imens bistår Kirkens Nødhjelp med å 
sikre bedre leveforhold der de er, mens de venter, blant 
annet med å dele ut vann- og hygienepakker. Nå styrkes 
arbeidet i Hellas med et eget Kirkens Nødhjelps-kontor.. 
Foto: Arne Grieg Riisnæs/Kirkens Nødhjelp
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AKTUELT ETIOPIA

Som jorda trenger vann for å gi liv, trenger mennesker 
og dyr vann for å leve. Hva skjer når det livsviktige regnet 
uteblir i to år?
TEKST: Hege Kristin Ulvin FOTO: Håvard Bjelland

Den grønne
TØRKEN

Befolkning:  
85 millioner 
Hovedstad: Addis Abeba
Språk: Amharisk (off.), 
oromo, tigray, somali
Forventet levealder: 63,6 år
Fattigdom: 30,7 % lever 
under fattigdomsgrensen
Utdanning: 8,5 år

Etiopia
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Sultkatastrofe 
i Etiopia 
 Sultkatastrofe som følge 

av verste tørke på 50 
år. Tørken er skapt av 
værfenomenet El Niño og 
klimaendringer. Avlingene 
har feilet i to år.

 16 millioner mennesker er 
rammet. 9,7 millioner har 
akutt behov for nødhjelp.

 Regnet som kom i april, 
skapte flom og forurenset 
vannkilder. Det var utbrudd 
av vannbårne sykdommer 
som akutt diaré og kolera.

 Verdens matvareprogram 
(WFP) ba i desember 2015 
verdenssamfunnet om 1,5 
milliarder USD for å møte 
denne krisen. Fortsatt 
mangler 600 millioner 
dollar.

Livsgrunnlaget til Zeynab Dayib og familien har 
blitt slukt av tørken. Rundt den lille, midlertidige 
bosettingen de er en del av, ligger skjelettene av 
familiens døde dyr.
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Kvinner og barn går i flokk 
ned til vannhullet for å hente 
vann til familiene sine. Det 
har regnet nå, endelig er 
det litt vann å fylle i de gule 

jerrykannene. Men vannet i den lille 
dammen er brunt. Forurenset. Farlig. 
Hvordan kan noen drikke dette?  

På vei gjennom regionen East Hararghe 
øst i Etiopia, kjører vi gjennom et landskap 
så vakkert at det er til å bli svimmel av. 
Tåka smyger seg rundt de irrgrønne 
fjelltoppene som nærmer seg 3000 meter. 
Morgensola kjæler med de spirende 
vekstene i åssidene, som er preget av det 
karakteristiske terrassejordbruket som 
er så typisk for denne regionen. Er det 
virkelig en tørkekatastrofe her, i denne 
grønne idyllen? 

Sannheten er at her har ikke mødrene 
kunnet legge barna sine mette på to år. 
East Hararghe er blant regionene som 
er verst rammet av den store tørken. 
Alle rapporter forteller om akutt mat- og 
vannmangel. Bøndene her er avhengige 
av jorda for å overleve. De er avhengige 
av å kunne forutse når regnet kommer, 
at de livgivende dråpene følger de vante 
mønstrene. Før april hadde det ikke 
regnet på to år, og avling etter avling har 
tørket inn. Folk har måttet spise såkornet 
for å overleve.

AVLINGER VASKET VEKK
Så kom regnet. Det slo ned i kraftige 
byger og vasket vekk såkorn og jord. Nå 
vokser gresset, og de utmagrede dyra har 

endelig noe å spise. Men menneskene er 
fortsatt sultne. Denne grønne tørken gir 
ikke menneskeføde. De som har klart å 
få såkorn i jorda, må vente til langt utpå 
høsten før avlingene gir resultater. Og 
kommer det ikke mer og godt regn i riktig 
mengde, ødelegges det fine samspillet 
mellom bonden og jorda. 

Som jorda trenger vann for å gi liv, 
trenger mennesker og dyr vann for å leve. 
Nå har regnvannet samlet seg i dammer, 
og barn, kyr og hyener drikker av det 
samme vannet. Dammen vi besøker, gir 
nå vann til 6000 mennesker. Kvinnene 
som bærer med seg det skitne vannet 
hjem, vet at vannet er farlig. At det gjør 
barna syke. Men dette er det vannet de 
har. 

– Særlig barn og kvinner rammes 
av vannbårne sykdommer som diare 
og amøber. Skal situasjonen bli bedre 
her, må det bedre vannkilder til. Trygge 
vannkilder er avgjørende, sier Shumet 
Manayeh, områdeingeniør for Hararghe 
Catholic Secretariat, som er Kirkens 
Nødhjelps partnerorganisasjon i nød- 
hjelpsinnsatsen i East Haraghe.

– FÅR IKKE VASKET VÅRE DØDE
På 2600 meters høyde klorer landsbyen 
Oda Chefe seg fast i de bratte fjellsidene. 
Tilgangen på vann er dårlig, og tørken 
har gjort situasjonen enda vanskeligere. 
Vannkildene har tørket inn, og det finnes 
ikke rent vann. 

– Vi har ikke engang vann til å vaske 
kroppene til våre døde. Det føles 

forferdelig, sier landsbyleder Mohammed 
Abdellah.

Myndighetene deler ut matrasjoner, 
og på skolen får elevene mat gjennom 
et offentlig ernæringsprogram. Men 
behovene er så enorme, mangelen på mat 
og vann så skrikende. Vi møter mødre 
med slappe, gråtende barn på armen. 
Foreldre som forteller om sultne barn 
med magesmerter, om livstruende diaré, 
om små barnekropper som ikke klarer å 
stå imot sykdommene det skitne, farlige 
vannet bringer med seg. 

ELEVENE FALLER FRA
Landsbyleder Abdellah leder an til den 
eneste vannkilden i Oda Chefe. Ned en 
bratt sti. Ulendt, steinete. 

Klart, rent vann renner ut fra det 
skakke vannrøret. Rent vann, men ikke 
trygt. Denne vannposten har ikke fungert 
tilstrekkelig på flere år, og vannkvaliteten 
er ikke god. Den tynne strålen skal dekke 
vannbehovet for 8000 mennesker, et 
helsesenter og en skole. Det er langt fra 
nok. På skolen merker lærerne hvordan 
den lange tørken går utover skolegangen.  

– Det siste året har det vært 50 prosent 
frafall i min klasse. Matmangelen gjør 
at elevene slutter å komme på skolen 
fordi de blir slappe og syke. Mange må 
også hjelpe til mer hjemme fordi de tøffe 
tidene gjør at det blir mer jobb for å klare 
å overleve, forteller ungdomsskolelærer 
Ferhan Jebril.

– Barna blir ofte syke av dårlig 
drikkevann. Så får de kanskje medisin 

Memuna Abdulle (25) henter vann sammen med døtrene Asanti Nasir (9) og Ayanth Aliyi (10).  
– Vi vet vannet ikke er trygt, men det er den eneste vannet vi har. Tørken har rammet oss hardt. 
Vi må gå lenger etter vann, sola har vært veldig sterk, og vi har ikke klart å produsere mat på 
to år, sier Memuna.

AKTUELT  ETIOPIA
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og blir friske. Men neste uke er de syke 
igjen. Vannet er jo like dårlig.  

VANN OG VERDIGHET
Så forklarer Ferhan hvordan vannmangel 
ikke bare handler om liv og helse. Det 
handler også om verdighet. Forestill deg 
at du ikke har vann når du står opp om 
morgenen. At du ikke får vasket deg før 
du går ut og møter verden. Tenk deg å føle 
deg skitten når du står foran 30 elever og 
trenger deres respekt.

– Det føles ikke bra. Å måtte gå på 
jobb skitten, dag etter dag… Det gjør noe 
med selvfølelsen, sukker Ferhan og slår 
oppgitt ut med armene. 

– Skjønner du? Vannmangelen påvirker 
alt. 

GRØNN HINNE AV HÅP
Det har den også gjort i Kebri Beyah-
distriktet i Somali-regionen, i lavlandet 
lenger øst. For et par måneder siden var 
landskapet her brunsvidd og knusktørt. 
Nå har en grønn hinne av gress og busker 
fargelagt den tørre jordskorpa. De fleste 
som bor her i grenseområdene mot 
Somalia, driver husdyrhold på nomadisk 
vis – de flytter rundt på jakt etter beite til 
dyra. Men i denne tørken har det ikke vært 
gress å finne noe sted. I over to år har det 
vært umulig å finne nok mat til kameler, 
kyr og geiter. Her er det bare hyenene 
som er velfødde. De har hatt nok å fråtse 
i nå. Dyrekadavre ligger strødd rundt på 
slettene. Der det er vann, er det liv, sier 
folk jeg snakker med her. Den siste tiden 

har døden lagt seg over de ørkenlignende 
slettene i Kebri Beyah.

Zeynab Dayib (35) og familien i 
landsbyen Gerbelle er blant dem som 
har opplevd hvordan den grådige tørken 
har slukt livsgrunnlaget deres. Familien 
har mistet over 50 sauer, geiter, kyr og 
kameler. 

– Vi har til og med gitt av vår egen mat 
til dyra for å prøve å redde dem. Nå er 
det ingen som vil kjøpe dem når vi tar 
dem med til markedet. De er så tynne og 
svake at de ikke er verdt noen ting, sier 
hun fortvilet. 

NEKTER Å GI OPP
Mangel på mat og vann har tæret på 
hele lokalsamfunnet. Barna blir syke 
og slappe, og det er dager da Zeynab 
ikke aner hva hun skal gi til ungene 
sine når de våkner om morgenen. Døde 
dyr og flomvann har forurenset de få 
vannkildene som finnes. 

– Det er vondt og frustrerende å måtte 
sende barna ut for å gjete dyra på tom 
mage. Ungene er svake, og de blir også 
syke av det dårlige vannet. Men vi har 
ikke råd til medisin og behandling, sier 
Zeynab. 

Bøndene på de karrige slettene i 
Somali-regionene er sterke og stolte. 
Zeynab nekter å gi opp kampen mot den 
tøffe hverdagen.

– Vi er optimistiske. Men vi vet at vi er 
sårbare, og får vi ikke hjelp og mer regn, 
kan alt ende i en tragedie. Men vi håper 
og ber til Gud. 

Hva gjør 
Kirkens Nødhjelp 
 Kirkens Nødhjelp har jobbet 

med krisen siden september 
2015 og bidrar i hovedsak med 
rent vann. Vi rehabiliterer 
ødelagte vannsystemer og 
etablerer nye brønner.

 Kirkens Nødhjelp skal sørge 
for at 100.000 etiopiere få 
varig tilgang til rent vann 
som resultat av arbeidet med 
tørkekatastrofen.

 Kirkens Nødhjelp driver også 
sanitær- og hygienearbeid 
for å forebygge vannbårne 
sykdommer.

 Oda Chefe, East Hararghe: 
Kirkens Nødhjelp skal bore 
en brønn like ved det ødelagte 
vannsystemet. Den skal gi 
vann til 8400 mennesker, og 
blant annet sørge for at skolen 
og helsesenteret i Oda Chefe 
endelig får rent vann. 

 Gerbelle, Somali-region: 
Rehabilitering av ødelagt 
vannsystem, som vil gi rent 
vann til 4500 mennesker i til 
sammen sju landsbyer.

 Sammen bidrar Kirkens 
Nødhjelp, Flyktninghjelpen, 
Utviklingsfondet og Norsk 
Folkehjelp med vann, sanitær, 
hygiene, såkorn og husly 
gjennom et konsortium 
finansiert av norsk UD (30 
millioner NOK). 

Selv om det klare vannet ser rent ut, er det 
ikke trygt å drikke av denne vannposten i Oda 
Chefe. Nå skal Kirkens Nødhjelp sørge for 
trygt vann i landsbyen. 

– Når den nye vannkilden er klar og vi får 
vann til skolen, kommer elevene tilbake, sier 
lærer Ferhan Jebril i landsbyen Oda Chefe. 
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MÅNEDENS BILDE

AKTUELT  MÅNEDENS BILDE
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I sommer dro fotograf Håvard Bjelland og journalist Arne Grieg Riisnæs til Kabarto-leiren i Dohuk  i Nord-Irak der flere tusen 
yazidier har flyktet fra IS. De kom tilbake, rystet over de grusomme historiene de ble fortalt, og hvor traumatiserte voksne og barn 
var. Men uansett hvor vanskelig situasjonen er; – barn er barn, og hverdagen fylles uansett med lek. Nedenfor den provisoriske 
fotballbanen ligger leiren med 6000 telt – 6000 traumatiserte familier og 28.000 menneskeliv. Kirkens Nødhjelp bidrar med 
hygieneopplæring, rent vann, gode toalettforhold og psykisk hjelp til Jesidikvinner som er blitt tvunget til å bli "IS-bruder". Disse 
historiene kan du lese i de to neste utgavene av Magasinet.
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TEMA  PARTNERBASERT BISTAND
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DERFOR LAR VI 

ANDRE
GJØRE JOBBEN

Kirkens Nødhjelp jobber partnerbasert. 
I dette nummeret viser vi deg hvordan 
Kirkens Nødhjelp jobber gjennom lokale 
organisasjoner. De fleste humanitære 
organisasjoner jobber på denne måten 
fordi man da bygger demokratiske og 
bærekraftige løsninger. Ingen mener 
det er smart å sende kostbar, norsk 
arbeidskraft ned til jordskjelvrammede 
med vannflasker. Derfor går dine 
penger til våre partnere, som bruker 
dem i forståelse med Kirkens Nødhjelp 
i Oslo eller i de andre kontorene vi har i 
21 land der vi jobber. 

Yohana Karua hjelper mor med grønnsaksboden på torget. Moren 
til Yohana er med i en VICOBA spare- og lånegruppe i Chunya, 
Tanzania. Ved hjelp av små lån i gruppen, har hun kunnet kjøpe friske 
grønnsaker hver morgen som hun selger videre med fortjeneste fra 
sin bod på torget. Inntektene fra grønnsakssalget er nok til å sikre 
Yohanas skolegang. I Tanzania er det 100.000 VICOBA-medlemmer, 
og Kirkens Nødhjelp ser på disse gruppene som viktige partnere for å 
løfte folk ut av fattigdom.
FOTO: Greg Rødland Buick/Kirkens Nødhjelp

»
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TEMA PARTNERBASER BISTAND: SLIPPER INN DER ANDRE IKKE KAN

Fader Alexi kjenner Kirkens 
Nødhjelp godt, der han nikker 
og smiler til de han har møtt 
tidligere, enten her i Norge 
eller i Libanon og Syria. Han 

har det typiske skjegget og klesdrakten 
til en gresk-ortodoks prest, og de grønne 
øynene gnistrer mens han snakker om 
arbeidet inne i Syria og de vestliges 
ansvar for sivilbefolkningens lidelser. 
Han er lei av å se at fremmedkrigere, 
våpen og penger smugles over grensa. 

– Hvert våpen i landet betyr mer lidelse, 
sier presten, som er sjokkert over Norges 
avgjørelse om å sende mentorer til landet 
for å lære opp «moderate» krigere. Hvem 
er moderat i en krig, spør Alexi og slår litt 
oppgitt ut med hånden.

IVARETAR OGSÅ IRAKISKE 
FLYKTNINGER
Paradoksalt nok har ikke den gresk-
ortodokse kirken i Syria nok med sine 
egne flyktninger. Siden krigen i Irak har 
kirkas diakonale organisasjon GOPA 
hjulpet irakiske flyktninger, og fremdeles 
har de programmer gående med 
hjelpetiltak for disse. I tillegg er Syrias 
befolkning i en av de største humanitære 
kriser i verden i dag. 5,1 millioner er på 
flukt i nabolandene, og 6,6 millioner 
er internt fordrevne. I tillegg lider de 
fastboende. Verst er det for de som bor i 
områder barrikadert av regjeringsstyrker 
og opprørsstyrker. Dit kommer ikke 
noen hjelpearbeidere inn, heller ikke de 
ansatte eller frivillige fra GOPA. Men Alexi 
understreker at de bare sitter og venter 

Den syriske befolkningen lever under daglige 
bombetrusler, og få vestlige bistandsarbeidere og 
journalister tør eller får slippe inn i landet. Kirkens 
Nødhjelps partner GOPA rykker ut med mat, rent vann og 
psykologisk støtte når styrkene trekker seg ut.
TEKST: Aina Johnsen Rønning FOTO: GOPA, Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Hjelper midt i krigen

GOPA (Philanthropy The 
Charitable Fund of the Serbian 
Orthodox Church) er den serbisk-
katolske kirkens diakonale 
organisasjon. Hovedoppgaven 
er å gi humanitær hjelp. GOPA 
er bygget på kristne verdier og 
setter menneskerettigheter og 
verdighet høyt. GOPA organiserer 
flere hundre frivillige gjennom 
tre programmer som har pågått i 
mange år. Alle tre programmene 
jobber mot bedre levekår for 
de som har behov for hjelp.  Et 
av programmene, "Saint Sava’s 
Classroom project" hjelper 
frivillige foreldreløse barn, slik 
at de integreres og sosialiseres 
i skolehverdagen, og passer 
på at de er godt nok rustet til 
videre skolegang og arbeid.  
Prosjektet "Mobile Medical Care 
Services" sørger for at eldre, 
uføre og flyktninger får nødvendig 
helsehjelp og psykososial støtte.   
Prosjektet  "Psycho-social 
Support for People Living with 
HIV/AIDS" gir psykososial støtte 
til HIV-smittede. 

GOPA driver et omfattende program der barn og funksjonshemmede lærer seg god hygiene i en vanskelig situasjon.
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utenfor de okkuperte områdene og håper 
på at kampene tar slutt, som i Homs, der 
GOPA rykket inn i gamlebyen dagen etter 
at opprørsstyrkene hadde tatt med seg 
våpnene sine og dratt. Alexi viser villig 
bilder og video fra operasjonen. Bildene 
viser et sønderskutt Homs med søppel 
overalt – uten tilgang til elektrisitet eller 
rent vann.   

– Selv om vi ikke er inne i de okkuperte 
områdene, så har vi kontorer omtrent 
overalt i Syria, med unntak av Racca, 
så vi er klare til å rykke inn med hjelp 
på få timer. Vi kan umiddelbart dele ut 
solcellelamper, mat, vann og madrasser, 
sier Alexi.

MUSLIMSKE FRIVILLIGE
Som andre diakonale organisasjoner 
bryr ikke GOPA seg om religiøs eller 
politisk tilknytning. Det handler om 
å hjelpe naboen, understreker Alexi. 
Hovedkontoret til GOPA er faktisk i et 
område der flertallet er muslimer, og 
mange av de frivillige er muslimer. 

– Kristne og muslimer har levd 
sammen i Syria i 1400 år. Det er viktig 
å holde fast i alle de gjenværende i 
Syria, slik at vi klarer å bygge opp 
landet igjen etter krigen. Derfor er 
jobbtreningsprogrammene våre 
så viktige. Når folk kan arbeide, 
blir de værende, og de kan bidra, 
sier Alexi. Kirken har jobbtrening 
for voksne, «Arbeid for penger»-
programmer, utdanningsprogrammer 
og låneprogrammer for studenter som 
trenger bistand til å kunne studere 
videre. 

– Uten folk nok blir gjenoppbyggingen 
vanskelig?

– Det er særlig viktig at kompetansen 
ikke forsvinner ut av landet. De fleste 
rike forretningsdrivende har dratt ut 
av landet, og det er problematisk at 
land som Canada jevnlig gir asyl til for 
eksempel alle ingeniører som vil ha asyl. 
Nå er det fire ganger så mange kvinner i 
Syria enn menn fordi mennene enten har 
flyktet eller er blitt drept. Det er særlig 
problematisk for en kultur som den 
syriske, der selve kjernen i samfunnet er 
familien, sier Alexi.

KJØRER UT VANNTANKER
Kirkens Nødhjelp støtter GOPA på flere 
måter, og da særlig til arbeidet med 
vann og sanitær. Rent drikkevann er den 
viktigste hjelpen man kan gi syrerne i 
dag, understreker Alexi. 

– Uansett hvor mye vi gjør når det 
kommer til vann og sanitær, er det 
ikke nok. Demografien endrer seg 
hele tiden. Et sted der man den ene 
dagen trenger vann og toaletter for 100 
mennesker, trenger 500 hjelp dagen 
etter. Her må hjelpen trappes opp raskt. 
Folk venter ikke i månedsvis på en 
brønn, de drar videre. Nå jobber vi mye 
med hygieneprogrammer, medisinske 
tjenester og nødhjelp. Når krigen er over, 
trenger vi støtte til jobbprogrammer, 
utdanningsprogrammer og tiltak slik at 
folk kan bli selvstendig næringsdrivende, 
sier Alexi. 

– Dette er første gangen jeg har 
opplevd en så stor enighet fra land, 
FN-organer og frivillige organisasjoner 
om hvor viktig det er å gi mer av 
bistandspengene til lokale aktører. 
Viljen er der, men dette vil ta tid, sa John 
Nduna, leder av ACT-alliansen, etter en 
ukes bistandstoppmøte i Istanbul.

I dag går bare 0,2 % av nødhjelpen til 
lokale aktører, og mange peker på at dette 
er en lite effektiv måte å drive bistand 
på. Behovet for verdens trengende har 
endret seg de siste årene. Nå er det 
flere som trenger hjelp på grunn av 
menneskeskapte kriser og konflikter enn 
av naturskapte. FNs generalsekretær 
Ban Ki-moon tok i 2010 initiativ til å 
arrangere bistandstoppmøter for å 
diskutere dagens utfordringer, og på 
forsommeren møtte flere hundre aktører 
fra hele verden til «World Humanitarian 
Summit» i Istanbul. 

– Bransjen har jobbet hardt for å 
møte de endrede behovene, der de 
menneskeskapte krisene fører stadig 
flere flyktninger ut på flukt. Vi tror at 
verdens ressurser er store nok, men at 
de humanitære aktørene ikke har gode 
nok strukturer til å klare å distribuere 
ressursene godt nok, sa Nduna på en 
kort visitt i Oslo. 

MER TIL PARTNERNE
ACT-alliansen, som Kirkens Nødhjelp er 
en del av, var en av de største aktørene 
på bistandstoppmøtet. I forkant hadde 
man satt opp 11 punkter som svar på 
dagens utfordringer. Punktene handlet 
blant annet om å sette menneskene i 
sentrum og dele ut mer bistand som 
kontanter direkte til de trengende. I 
tillegg skal man satse mer på kvinners 
rettigheter, utdanning i kriser og bygge 
opp lokal kompetanse. 

– Vi må satse mer på partnerne våre og 
bygge opp deres kapasitet. Forebygging 
og kriserespons må koordineres bedre, 
slik at lokalsamfunnene styrkes slik at 
man responderer bedre på fremtidige 
kriser. Derfor skal 10 % av ACTs 
prosjektpenger fremover gå til nettopp 
forebygging av kriser, sa Nduna. 

25 % bør gå til 
lokale aktører

Fader Alexi leder det humanitære arbei-
det i GOPA.
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TEMA PARTNERBASERT BISTAND: BYGGER DEMOKRATI INNENFRA

Solange

De kan drepe meg, 
men ikke sannheten
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Øst-Kongo har bare én uavhengig avisredaksjon, og den er støttet av Kirkens Nødhjelp. 
Redaktør Solange Lusiku Nsmimire lever under konstante drapstrusler, men det største 
presset opplevde hun da pengene fra Kirkens Nødhjelp uteble og en bunke penger fra 
myndighetene havnet på skrivebordet hennes.  
TEKST: Jorunn Strand Askeland FOTO: Kristin Morseth

-Mennesket er 
sårbart. Jeg kan 
dø av malaria, i en 
trafikkulykke og 
jeg kan dø fordi 

jeg kjemper for at landet mitt skal bli 
demokratisk. Da tenker jeg at det er 
bedre å dø for å ha betydd noe, enn å dø 
tilfeldig. At de står meg etter livet, har jeg 
forsonet meg med. Jeg og mannen min 
har tatt et valg. Men når de truer barna 
mine. Øynene til Solange Lusiku Nsimire 
(44) fylles av tårer: – At barna våre lider 
for min skyld, er det verste. De har ikke 
valgt dette livet. 

I sju år har hun vært redaktør for 
den eneste demokratiske og frie avisa 
i Øst-Kongo. Le Souvereign ble startet 
for 24 år siden. Redaksjonslokalene 
ligger i Bukavu, byen ved innsjøen midt 
i det grønne hjertet i Afrika, men avisa 
trykkes i Uganda og må dermed passere 
to grenser, for så å smugles inn over 
grensene igjen. Den har 48 000 lesere, og 
hver avis blir lest i filler og delt mellom 
mange. Den gis ut én gang i måneden , 
og hver gang arrangeres det offentlige 
møter om saker avisa tar opp. Saker 
som korrupsjon, vold mot kvinner eller 
politiske spenninger som at president 
Joseph Kaliba vil forlenge sitt mandat for 
å bli sittende med makten. Da kommer 
det også trusler.

DET KOSTER
Det er livsfarlig å være uavhengig 
journalist i Den demokratiske republikken 
Kongo, et land preget av vold, konflikt, 
lovløshet og korrupsjon. I følge CPJ, 
den internasjonale komiteen for 
beskyttelse av journalister, vil de 
som lager uavhengig journalistikk på 
brudd på menneskerettighetene, vold 
mot kvinner og valgfusk bli utsatt for 
trusler og angrep. De kan også risikere 
å bli arrestert og fengslet uten lov og 
dom. Dette kan Solange bekrefte; En 
universitetsprofessor ringte henne og 
sa at det ikke ville være noe som gledet 
han mer enn om noen kunne tatt livet av 
henne. Hun lever med trusler hengende 
over seg og familien og har opplevd 
mange voldsepisoder og angrep på 

familien. I perioder har hun måttet flytte 
ut av landet.

– Hvis vi skriver om korrupsjon, kommer 
det alltid trusler som: «Vi vet alt du gjør og 
hvor barna dine er». Det skremmer meg 
veldig. For tre år siden kom det banditter 
hjem til oss. De ødela vinduet og siktet på 
oss på soverommet med geværene. Vi løp 
og gjemte oss i korridoren. Telefonene lå 
igjen på soverommet. Vi latet som om vi 
hadde telefonen og at vi ringte til politiet. 
Vi ropte til politiet at de måtte komme. 
Tilfeldigvis kom det en bil svingende inn 
veien rett etterpå, og da løp bandittene 
fordi de trodde det var politiet. Vi ble 
reddet og tenker at det var Gud som 
beskyttet oss.

Solange har to døtre, og i fjor ble 
17-åringen stoppet ved skoleporten på vei 
hjem. Noen menn kom opp til henne og sa 
at hun liknet Solange. Hun bekreftet stolt, 
og da sa de: «Gå og si til mammaen din at 
hun skriver for mye, og at vi skal voldta 
deg om hun ikke slutter å skrive!»

– Vi ble redde, men valgte å overse det i 
første omgang. Men etter et par dager sto 
de igjen i skoleporten og ventet på henne. 
Men hun sa bare: «Dere skremmer ikke 
meg! Dere får ikke ta mammaen min», 
forteller Solange. Men foreldrene tok 
henne ut av hjemmemiljøet og sendte 
henne på internatskole på en annen kant 
av landet for å beskytte henne. 

LE SOUVEREIGN
Avisen har 11 ansatte og er Kirkens 
Nødhjelps partner. Kirkens Nødhjelp har 
ikke noe med det journalistiske arbeidet 
å gjøre. I denne sammenhengen betyr 
partnerskapet at sju av de ansatte er 
lønnet med støtte fra Kirkens Nødhjelp, 
for så mange kjøpesterke abonnenter 
er det ikke snakk om for den eneste 
frie avisa i Øst-Kongo. Og de som har 
penger, opplever seg snarere truet av et 
redaksjonsmiljø som ikke lar seg kjøpe, 
og som også skriver om den lysskye 
økonomiske virksomheten som foregår. 

– Jeg tok over avisa i 2007. Vi brukte 
sparepengene våre, tok et radikalt valg 
og gikk i gang. Vi hadde ingen inntekter 
for folk hadde ikke råd til å kjøpe avisa 
– bare stort behov for å lese den. Støtte 

fra Kirkens Nødhjelp gjorde at vi kunne 
fortsette uten å bli kjøpt av myndighetene. 
Jeg er så stolt av at vi fremdeles er frie! 
Det er vanskelig å finne uavhengige 
journalister i Bukavu. Vi har vært meget 
presset ved flere anledninger, forteller 
Solange og trekker fram en av de verste 
korrupsjonsforsøkene: Pengene fra 
Kirkens Nødhjelp uteble i noen måneder 
fordi de ikke hadde klart å rapportere 
og gjøre regnskapet riktig. Kirkens 
Nødhjelp har strenge regler for regnskap 
for å hindre korrupsjon. Nå får avisa 
regnskapshjelp fra Kirkens Nødhjelps 
kontor. 

 - Det var et voldsomt press. Ingen fikk 
lønn, og vi hadde ikke penger å betale 
utgifter med. Frustrasjonen var stor 
i redaksjonen, men vi opplevde også 
press utenfra. Flere kom til meg og sa 
at jeg måtte finne en løsning, og noen 
foreslo å få tak i penger under bordet. 
Jeg avslo, men ryktene gikk, og de lokale 
myndighetene så sitt snitt til å bli kvitt en 
meget brysom avis. En av journalistene 
kom på kontoret med en bunke penger 
fra myndighetene i byen. En gave til oss, 
som han sa; nok penger til å gi alle lønn 
og "overleve" som avis.  Jeg takket nei, 
sa opp journalisten og leverte pengene 
tilbake. Det koster å være fri og uavhengig, 
forteller Solange, som har fått priser for 
sin heltemodige journalistikk. I 2014 fikk 
hun IWMFs pris for journalistisk mot, og 
i 2012 ble hun æresdoktor ved det største 
franskspråklige universitetet i Belgia.

For meg er det viktig med vestlig 
publisitet. Myndighetene i Kongo er feige, 
de tør ikke ta livet av meg hvis verdens 
øyne er oppmerksom på meg. Så det er 
en slags sikkerhet for meg, forteller hun. 
Men det viktigste nå er hvordan ledelsen 
i landet vil utvikle seg. Det skal i teorien 
være et valg i november, og Joseph 
Kabila prøver å endre spillereglene slik 
at han kan stå ut over to perioder som er 
nedfestet i grunnloven:

– Opposisjonen er ikke sterk nok til 
å hindre at han skaffer seg et utvidet 
mandat. Da kan vi lett gå mot mindre 
demokrati og ikke mer frihet. 
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Kall meg gjerne dum, men for meg var «partnarbasert bistand» innhaldslause ord 
då eg nyleg starta å jobbe i bistandsbransjen. Eg skjønner jo kva orda betyr, reint 
bokstaveleg, men kva det faktisk betyr i praksis var meir uklart. For å finne nokre svar 
tok eg meg ein tur rundt på huset og snakka med mine kollegaer her i Kirkens Nødhjelp.
TEKST: Vegard Tjørhom FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp ILLUSTRASJON: Håkon Strøm

BISTAND

–Mitt første 
spørsmål var 
enkelt, men 
vanskeleg å få 
svar på: Kva er 

eigentleg ein partnar?
– Eit vanskeleg spørsmål fordi det 

ikkje finnes eit konkret svar. Kirkens 
Nødhjelp har mange partnarar, og ingen 
av dei er heilt like. Men ofte er det snakk 
om ein organisasjon som høyrer heime 
i det landet og den kulturen kor Kirkens 
Nødhjelp jobbar. Dei kjenner dei lokale 
tilhøva godt, dei kan språket, og dei har 
dei rette kontaktane.

På min rundtur i Kirkens Nødhjelps 
lokaler i Oslo blir Afghanistan heva 
fram som eit døme. Der er det lokale 
organisasjonar som får økonomisk 
støtte og administrativ hjelp frå Kirkens 
Nødhjelp. Tilbake får me lokalkunnskap, 
og så bidreg me til å bygge eit sterkare 
sivilsamfunn i Afghanistan ved å støtte 
det rammeverket som allereie finnest. 

Kall det gjerne ein vinn-vinn-situasjon. 
Andre gonger samarbeider me med 

andre organisasjonar som tilhøyrer 
det internasjonale nettverket for 
kyrkjebaserte bistandsorganisasjonar, 
ACT Alliance.

Altså, ein partnar kan både vere stor 
og liten, og dei kan drive med mykje anna 
arbeid enn det som Kirkens Nødhjelp 
jobbar med. Med andre ord finnes det 
ikkje ei fast oppskrift på korleis ein 
best samarbeider med ein partnar, og 
det å forholde seg til mange ulike typar 
samarbeid bidreg gjerne til meirarbeid. 
Likevel viser mange, mange år med 
erfaring at dette er den beste måten å 
drive bistand på for Kirkens Nødhjelp.

– OK. Kirkens Nødhjelp støtter andre 
organisasjonar med pengar, slik at dei kan 
utøve bistand. Men kva er det eigentleg 
Kirkens Nødhjelp driv på med då? Berre 
administrasjon, og ikkje bistand?

– For det første er det ikkje slik at 
Kirkens Nødhjelp ikkje er direkte involvert 

i det som skjer på bakken. Me har tilsette 
i mange land, og folk som jobbar tett 
på det daglege bistandsarbeidet. Men 
erfaringa vår viser at me kan få gjort 
langt meir bistand ved å samarbeide enn 
ved å kjøre sololøp.

Og når det allereie eksisterer gode 
organisasjonar og rammeverk i landa 
me jobbar, så må me støtte dette – ikkje 
undergrave det. Det langsiktige målet er 
jo å bidra til å byggje eit godt sivilsamfunn 
i landa me jobbar, og då må me også 
støtte dei lokale organisasjonane med 
pengar og kompetansebygging.

– Men blant dei mange partnarane 
så finnes det vel også små, ineffektive 
organisasjonar?

Joda, min lille research viser at det 
ikkje alltid fungerer optimalt. Men 
den gode nyheita er at desse små 
organisasjonane kan lære av Kirkens 
Nødhjelp, samstundes som dei ofte 
bidreg med unik erfaring og kunnskap, 
og ikkje minst tilgang til område kor me 
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elles ikkje kunne ha jobba. Eit døme er 
Syria, der vår partnar GOPA har vakse 
seg sterkare gjennom samarbeidet dei 
har med oss. Ved å jobbe saman med 
GOPA når me nokre av dei svakaste og 
mest utsatte menneska i heile verda.

– Kva med økonomien? Korleis sørge 
for at alle partnarane har reint mjøl i 
posen?

Eg tok turen til finansavdelinga for 
å finne svar. Der fann eg ut at alle 
nye partnarar må gjennom ei grundig 
vurdering, og eit detaljert skjema blir 
fylt ut for å sjå om dei tilfredstiller alle 
krav. Om det viser seg at organisasjonen 
manglar økonomisk kompetanse, så kan 
Kirkens Nødhjelp sine lokalt tilsette bidra, 
men som oftast har organisasjonane 
kontroll på økonomien sjølve. Tilskotet 
dei får frå Kirkens Nødhjelp får dei litt 
etter litt, og ikkje alt på ei gong. Og med 
jamne mellomrom må dei rapportere om 
framdrifta i prosjektet, og dei kan også få 
besøk frå våre tilsette som gjerne ønskjer 

å vere sikre på at alt går riktig for seg. 
Skulle det kome opp ein mistanke om 

korrupsjon, så blir våre lokalt tilsette 
sendt ut for å dobbeltsjekke. Då kan ein 
også spørje lokalbefolkninga om dei har 
fått sjå dei resultata som partnarane 
våre har lova, og i nokre tilfelle kan også 
tilsette ved Oslo-kontoret reise ned for å 
gjennomgå undersøkingar.

– Men kva med dei organisasjonane 
som ikkje har same verdisyn som Kirkens 
Nødhjelp? Homofili, abort, kristendom 
og islam er gjerne tema som kan vere 
vanskelege.

På internasjonal avdeling får eg til 
svar at det som alltid står i sentrum for 
Kirkens Nødhjelp er å hjelpe folk. Det 
betyr ikkje at me er heilt likegyldige til 
kva partnarane våre står for og meiner, 
men om me alltid skal vere einige om alt, 
så er det ikkje så mange att å samarbeide 
med. Kirkens Nødhjelp er difor opptekne 
av å utfordre våre partnarar og føre 
ein god og respektfull dialog med våre 

samarbeidspartnarar.
Så kva vert konklusjonen av den høgst 

uhøgtidelege undersøkinga?
Jo, mine kollegaer innrømmer at 

det finnes utfordringar ved å drive 
partnarbasert bistand, men fordelane 
er uansett så store at dei veg opp for 
ulempene. 

I tillegg vil det på lang sikt løne seg at 
me bidreg til å bygge gode og robuste 
organisasjonar i landa der me jobbar. For 
målet til Kirkens Nødhjelp må jo alltid vere 
at det ein dag, ein vakker dag i framtida, 
ikkje vil vere bruk for oss lengre.
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Nordstokke har vært styre-
leder i Kirkens Nødhjelp 
i åtte år og gikk av før 
sommeren i år. I disse årene 
møtte han mange av Kirkens 

Nødhjelps partnerorganisasjoner – 
både de som fungerte optimalt, og 
de som ikke fungerte optimalt. Vi 
møter ham på Diakonhjemmet, der 
han jobber, for å fritte ham ut om de 
interne erfaringene i Kirkens Nødhjelp 
og ikke minst erfaringene med å lede 
partnersamarbeid over flere kontinenter.  

– Hadde det ikke vært enklere å kunne 
velge de mest profesjonelle partnerne i 
de områdene vi ville hjelpe, og ikke bare 
velge mellom religiøse aktører?

– Religiøse aktører har som 
grasrotaktører mange kvaliteter som 
gjør dem gode. Mens andre frivillige 
organisasjoner ofte kommer fra middel-
klassen, er menighetene også blant 
de fattigste i befolkningen. Religiøse 
aktører er også ofte opptatt av etiske 
spørsmål, som at de ser hvor viktig det 
er å kjempe mot korrupsjon, eller de har 
et verdigrunnlag det er mulig å aktivere 
for oss. De religiøse lederne har en 
stor moralsk påvirkning som gjør at de 
får stort gjennomslag dersom de for 
eksempel går mot omskjæring av jenter, 
slik vi har sett i Etiopia, der både kristne 
prester og muslimske imamer har tatt en 
felles front. Profesjonalitet handler også 
om å engasjere og mobilisere grasrota, 
sier Nordstokke. 

– Men mange religiøse aktører mener 
jo noe helt annet enn oss, for eksempel 
i forhold til homofili og kvinnefrigjøring.

– Det kan være komplisert å arbeide 

med religiøse partnere som har et 
kvinnesyn som vi ikke kjenner oss igjen i, 
og særlig dersom samarbeidet med oss 
gir dem mer autoritet i lokalsamfunnet, 
er det problematisk. Da må vi sørge for 
at det er rom for samtaler der vi sammen 
med religiøse lederne kan motivere 
dem til å tenke andre tanker. Jeg tror 
at tålmodighet kan ha som resultat at 
de våger å utvikle seg. De skal jo gjerne 
være der i lang til framover, mye lenger 
enn Kirkens Nødhjelp. Samtidig må vi 
sørge for at det blir rom for kvinnene, slik 
at lederne ser at også kvinner kan gjøre 
en god jobb, sier Nordstokke.

VANLIG MODELL 
Det er ikke slik at Kirkens Nødhjelp driver 
bistand på en ny og revolusjonerende 
måte. Det blir stadig mer vanlig 
å jobbe partnerbasert. De fleste 
bistandsorganisasjoner ser hvor kostbart 
det er å sende ut lansdmenn for å gjøre 
en jobb i lavkostnadsland, for så å dra 
tilbake når «jobben er gjort». 

– Det eneste riktige i langsiktig bistand 
er å alliere seg med gode krefter i 
et lokalsamfunn, slik at de kan være 
aktører for å fremme rettferdighet og 
gode ordninger. De har vært der før oss, 
og de vil være der etter at vi er dratt. Det 
er en bærekraftig og profesjonell måte 
å jobbe på. Den gamle metoden skapte 
avhengighet og umyndiggjøring og var 
ikke bærekraftig. Vi skal være der som 
rådgivere, vi skal bygge opp kapasitet og 
følge opp folk og prosjekter. Spørsmålet 
er ikke om man skal jobbe med partnere 
– spørsmålet er hvilke partnere man skal 
satse på, sier Nordstokke. 

– Men Jesus hjalp jo selv folk i nød. Er 
det godt nok å bare sende penger for at 
folk skal hjelpe seg selv ut av nøden?

– Paulus skriver til menigheten i 
Korint (2 Kor 8-9) og ber dem støtte 
de fattige i Jerusalem. Det er moro å 
lese, for han argumenterer ut fra en 
gjensidig solidaritet, og brevet minner 
rett og slett om vår tids ACT-appell.  
(ACT er paraplyorganisasjonen som 
Kirkens Nødhjelp er en del av, og i store 
katastrofer går det ut en appell for å få 
medlemmene til å samle inn penger i 
sine land. Red.anm.) Paulus legger vekt 
på at vi er partnere – en del av en større 
helhet – som et fellesskap av troende. 
Vi er likeverdige, og om den ene har det 
vanskelig, skal den andre hjelpe. Det 
er en gjensidighet i dette, og Paulus 
understreker at det ikke er noen som er 
så rike at de ikke har bruk for noe, og det 
er ikke noen som er så fattige at de ikke 
har noe å dele, sier Nordstokke. 

– Bistand gjennom samarbeid er en tradisjon vi har fra Paulus. Han snakket aldri om at 
man måtte hjelpe ved å male ut om hvor fælt folk hadde det; han snakket alltid om deres 
verdighet, sier professor i diakoni Kjell Nordstokke.
TEKST OG FOTO: Aina Johnsen Rønning

Tradisjon fra Paulus
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Hanisch har vært 
distriktskontakt for Kirkens 
Nødhjelp i en årrekke, både 
i Bergen og Kristiansand, og 
har med selvsyn sett hvordan 

Kirkens Nødhjelp jobber med ulike 
partnere i Sør-Afrika, Botswana, Israel 
og Palestina. Det har gjort inntrykk. 

– Bistanden treffer best og blir mest 
effektiv når den gjennomføres i nært 
samarbeid med lokale partnere og deres 
ansatte og frivillige som kjenner språk, 
kultur og sosial kontekst. De kan best 
vurdere hvilke behov og utfordringer 
som bør prioriteres. Det er ikke alltid 
konkrete ting som for eksempel 
brønnboring som er hovedutfordringen. 
Urettferdighet kan ta mange ulike former. 
I Palestina opplevde vi at myndighetene 
legger vannledninger mellom jødiske 
bosettinger mens palestinerne ikke 
får tilgang til vannet og må kjøpe 
dyrt flaskevann i stedet. Mange av de 
palestinske bosettingene lever under en 
konstant trussel om at deres boliger kan 
bli revet, og at deres livsgrunnlag trues 
ved at gamle oliventrær hugges ned. 
Deres bevegelsesfrihet er også sterkt 

begrenset. I de fire årene etter at vi 
besøkte Israel og Palestina, er forholdene 
i stor grad blitt verre for svært mange 
på Vestbredden, og også den kjente 
landsbyen Susiya i Hebronfjellene trues 
av ødeleggelse, sier Hanisch.  

– Hvilke partnerorganisasjoner møtte 
du i Israel?

– Vi ble kjent med Rabbis for 
Human Rights (RHR) og deres leder, 
rabbineren Arik Ascherman, som tok 
oss med blant annet til Susiya. RHR 
forsvarer rettighetene til palestinske 
landsbybeboere, og det var flott å oppleve 
rabbiner Aschermans og RHRs store 
innsats for palestinerne på Vestbredden. 
Han har blitt fengslet mange ganger og 
utsetter seg selv for stor fare gjennom 
sitt solidaritetsarbeid, sier Hanisch. 

– Mange er jo kritiske og mener at 
Kirkens Nødhjelp er pro-palestinske i 
denne konflikten.

– Fokuset på sårbare grupper er en 
del av profilen til Kirkens Nødhjelp. Men 
vi møtte også en settlerorganisasjon 
og fikk deres versjon, og vi besøkte 
Holocaustmuseet. Jeg opplever at 
Kirkens Nødhjelp er opptatt av å få frem 

de ulike perspektivene og kompleksiteten 
i denne dyptgående konflikten, sier 
Hanisch. 

– Synes du det er problematisk at 
Kirkens Nødhjelp stort sett holder seg til 
religiøse partnere?

– Jeg tenker at det er en stor 
styrke at Kirkens Nødhjelp har et så 
stort nettverk blant trossamfunn og 
trosbaserte organisasjoner. Religiøse 
ledere formidler ofte verdier og 
holdninger bedre enn andre og kan 
skape oppslutning om felles mål, som 
kjønnslemlestelse. Gjennom deltakelsen 
i ACT Alliance har Kirkens Nødhjelp 
nærkontakt med et stort antall kirker i 
Sør og andre store bistandsaktører, og 
katastrofeinnsats kan koordineres på 
en god måte når behovene oppstår rundt 
omkring i verden.  Reisene har gitt meg 
forståelse av disse sammenhengene, 
og det er meningsfylt  å kunne bidra til 
å spre Kirkens Nødhjelps gode budskap 
lokalt slik at enda flere sørlendinger blir 
med i samarbeidet for en mer rettferdig 
verden, sier Hanisch.   

– Å jobbe partnerbasert 
innebærer mye mer enn å 
samle inn penger til fattige. 
Det er en grunnleggende 
tilnærming til rettferdighet, 
sier Thor Kristian Hanisch. 
TEKST: Aina Johnsen Rønning FOTO: Privat

Mer enn å samle inn penger
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TETT SAMARBEID 
MED PARTNERNE

Illustrasjonsfoto fra et av mange prosjektor der Kirkens 
Nødhjelp gjennom sine partnere støtter små, lokale 
nædringslivsprosjekter. Her nord i Laos, i Pha Oudom, 
district, Bokeo Province. - Vi jobber som et team, det er ikke 
snakk om å administrere norske pengegaver, sier partnere og 
ansatte i Etiopia, Somalia og Kongo.FOTO: Vegard Giskehaug 
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Kidist Belayneh. Kirkens Nødhjelp i 
Etiopia.

– Hva er din erfaring med å jobbe med 
lokale partnere i Etiopia?

– Vår erfaring er at samarbeidet 
er utfordrende, men absolutt verdt 
anstrengelsen. Innbyggerne i Etiopia er 
delt inn i distrikter, etnisitet, kulturell 
bakgrunn og topografi. Vi kunne ikke 
jobbe med å oppfylle Kirkens Nødhjelps 
visjon uten å jobbe i partnerskap med 
disse ulike gruppene. Vi har klart å 
mobilisere trossamfunn gjennom de 
religiøse partnerne våre og har dermed 
kunne løfte opp problemstillinger som 
kjønnslemlestelse og barneekteskap. 
Partnerne våre satser på de områdene 
som er viktige for oss. Blant annet er 
vi blitt flinke på fredsdialoger. Vi har 
lykkes i å styrke små, verdibaserte 
sivilsamfunnsorganisasjoner som er 
blitt viktige aktører. Mange av dem er 
i dag store organisasjoner i Etiopia. 
Hovedproblemet vi møter er at partnerne 
ikke har kapasitet til å møte de kravene 
som giverne setter.

– Hva er dere spesielt fornøyde meg?
– Vår partner Tamra Reproductive 

Health and Development Association 
var en liten ungdomsorganisasjon i 
2001. Vi tok risikoen ved å ta inn en 
ungdomsorganisasjon som fullverdig 
partner og jobbet målrettet med å 
styrke deres kapasitet. Vi lærte dem 
kostnadskontroll, ga dem teknisk og 
administrativ støtte, lærte dem bokføring 
og hjalp dem med å skaffe andre donorer. 
Organisasjonen har nå fått statlig støtte 
til kontorer flere steder i landet, har 
etablert seg på skoler og ungdomsklubber 
og mobilisert ungdomsgrupper til å 
jobbe mot hiv og aids. På få år har man 
lykkes i å redusere hivtilfellene i disse 
ungdomsmiljøene. Organisasjonen er i 
dag en av de mest anerkjente i Etiopia. 
Nå jobber de på flere områder, som 
mødrehelse, tenåringsgraviditet og 
prevensjon.

– Føles det som at Kirkens Nødhjelp 
Etiopia og partnere jobber som team?

– Vi jobber helt klart tett i team og 
anser oss ikke som administrator av 
norske pengegaver. 

Julienne Baseke, AFEM, Kongo
– Vårt hovedfokus nå er å bekjempe 

kjønnsbasert vold og gi innbyggerne 
trygg tilgang til vann og sanitærtjenester. 
Frivillige organisasjoner, uavhengig 
media og trosbaserte organisasjoner 
er helt nødvendig for å mobilisere 
befolkningen og oppnå de endringene vi 
ønsker, sier Julienne Baseke i Kirkens 
Nødhjelps partnerorganisasjon South 
Kivu Women's Media Association (AFEM). 

– Kirkens Nødhjelps metode med å 
jobbe med lokale partnere er nøkkelen 
til å få til bærekraftig utvikling fordi 
prosjektene eies av dem det gjelder og 
man får til lokale tilpasninger, legger 
Baseke til.

AFEM oppfordrer i sine radio-
programmer kvinner til å bruke sin 
ytringsfrihet og involvere seg politisk 
gjennom media. 

– Særlig er det viktig å styrke kvinnene 
til å bekjempe korrupsjon, vold og andre 
overgrep der lovverket i dag er svakt, sier 
Baseke, som mener de har lykkes med 
påvirkningsarbeidet. Hun trekker frem 
landsbyen Katana, der kvinner som selger 
varer på det lokale markedet, tidligere ble 
skattlagt av autoritetspersoner. Etter at 
de ble kjent med de lokale skattereglene, 
mobiliserte en AFEM-gruppe kvinnene til 
å nekte å betale denne illegale skatten. De 
presset lokale myndigheter til å informere 
hele samfunnet om rettighetene deres. 

AFEM har som en av få frie medier i 
Kongo lykkes med påvirkningsarbeidet 
også på internasjonalt nivå; de var 
en av organisasjonene som vitnet om 
seksuelle overgrep for den internasjonale 
straffedomstolen. Takket være disse 
vitnemålene er seksuelle overgrep nå 
på listen over overgrep som Thomas 
Lubanga vil bli tiltalt for i Haag. AFEM har 
fått flere priser for arbeidet sitt 

– Uten hjelp fra Norge ville ikke AFEM 
blitt den vaktbikkja vi er blitt ved å etablere 
lyttegrupper og styrke disse kvinnene 
som nå er blitt viktige rollemodeller i 
Kongo, sier Baseke.        

Rispa Were, Kirkens Nødhjelp i Somalia
– Å jobbe med lokale partnere er et 

stort pluss for programmene våre. At vi 
har styrket dem i beslutningspåvirkning 
og mobilisering av lokalsamfunn gjør 
at de blir flinke til å forhandle med 
myndighetene for å få støtte til å sette 
prosjektene ut i livet. Vi kan kurse dem 
slik at de kan si de rette tingene på 
regionale møter. Da kan de melde tilbake 
om hvilke behov befolkningen har i de 
områdene vi vil jobbe i. Uten partnerne 
ville det vært vanskelig å nå de mest 
nødstilte områdene og sikre leveransene 
dit.

– Hva har dere vært mest fornøyde 
med?

– Samarbeidet med Baniadam 
Development Organization har vist seg 
å være et særdeles nyttig instrument 
for å sikre folk tilgang til rent vann samt 
god sanitær og hygiene blant internt 
fordrevne i Lower Shabbele (et område 
som er svært vanskelig tilgjengelig på 
grunn av Al-Shabaab) og i Banadir-
regionen. Organisasjonen har bidratt til 
å bygge store vannsystemer som rekker 
opp til 4,5 kilometer, noe som har gjort 
at de har sikret vanndistribusjon til 9 
000–15 000 mennesker – for hvert hull 
de har boret! De har også forbedret 
sanitærforholdene for internt fordrevne 
gjennom å bygge kjønnsdelte latriner. 
Kurs i hygiene har gitt bedre helse og 
en klar nedgang i tilfeller av diaré. At 
flyktningene har fått lettere tilgang 
til vann og do, har sikret kvinner 
og ungjenter i leiren, noe som har 
redusert antall voldtekter og seksuell 
trakassering. 

– Føler du at dere jobber med partnerne 
som et team?

– Vi støtter hverandre ved å samle 
informasjon om behovene der ute ved å 
dra på feltbesøk, og vi jobber sammen 
når prosjektet skal implementeres ved 
å følge opp prosjektene slik at de er 
transparente, og at giverne skal være 
sikre på at pengene kommer frem dit de 
skal.  
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AKTUELT  LARS SAABYE CHRISTENSEN BESØKER VESTBREDDEN

30 FORFATTERE –  
50 ÅRS OKKUPASJON

Abu Samir, 81, som Lars slo av en prat med i Hebron, er som de andre 
palestinerne i byen utestengt fra de tidligere så travle markedsgatene i 
sentrum av byen. 
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Gitterporten åpnes en liten 
stund så en gruppe menn 
rekker å storme fram til 
neste gitterport. Det gjelder å 
avansere i køen. Klokka er fem 

om morgenen, og vi er på Qalandia, et av 
de israelske sjekkpunktene som skiller 
Øst-Jerusalem fra resten av Vestbredden. 
Mennene er på vei til arbeid og må starte 
tidlig for å nå fram i tide. Lars Saabye 
Christensen, to amerikanske og en 
nederlandsk forfatter observerer. Ingen 
av dem er vant til å stå opp så tidlig. Det 
er de palestinske arbeiderne og Hanna 
Barag i den israelske organisasjonen 
Checkpoint Watch. Hun er 81 år i dag, 
men feiringen tar hun senere på dagen. 
Nesten hver morgen står hun her for å 
observere og bistå palestinerne som må 
vente i timevis for å slippe igjennom, og 
som noen ganger blir avvist.

 
ET USYNLIG DRAMA
Det er slutten av juni, og vi er på en 
rundtur på Vestbredden for at forfatterne 
skal oppleve hverdagslivet under 
okkupasjonen. Lars Saabye Christensen 
er den eneste nordiske forfatteren som 
bidrar til essaysamlingen. Forfatterne er 
blitt invitert av Kirkens Nødhjelps partner 
Breaking the Silence, en organisasjon av 
tidligere israelske soldater og offiserer. 
Yehuda Shaul, en av lederne, tar oss 
rundt. 

– Jeg er villig til å drepe og dø for landet 
mitt, men jeg tror ikke at å okkupere og 
undertrykke et annet folk er måten å 
forsvare seg på, sier Shaul. 

Lars beskriver det hverdagslivet han 
opplever i Palestina som en form for 
usynlig dramatikk:

– Det handler om veier man ikke 
får kjøre på, om innskrenkning av 

bevegelsesfrihet. Mer dramatisk er 
selvfølgelig at områder og dyrket mark 
blir tatt fra palestinerne, og at livet blir 
vanskeligere. Jeg kan ikke sette meg inn 
i og vet heller ikke beveggrunnene for at 
alt dette skjer, men jeg kan ikke fri meg 
for at ekstremt mye av det virker totalt 
unødvendig. Det virker som en måte å 
bevisst gjøre livet så vanskelig som mulig 
for en befolkningsgruppe.

– Hva har gjort mest inntrykk på deg?  
– Det er kanskje den morgenen vi var 

ved sjekkpunktet. Å se den enorme køen 
av stort sett menn som skulle på arbeid, 
og hvor man fikk denne opplevelsen av 
et ekstremt byråkratisk tungvint liv. Et 
liv nesten satt på vent. Det gjorde veldig 
inntrykk fordi det er så gjenkjennelig – jeg 
hater køer, sier Saabye Christensen.  

– Dere har møtt både palestinere og 
israelere, noen veldig optimistiske og 
noen veldig pessimistiske. Hvem er mest 
realistisk? 

– De israelerne vi har hatt mest med 
å gjøre, er jo aktivister, og aktivistens 
vesen er optimistisk. Pessimismen har 
vært jevnt fordelt utover det palestinske 
området, og jeg kan ikke si at jeg har blitt 
optimist av denne rundturen. Jeg deler 
heller en realistisk pessimisme. Jeg 
syns det er fryktelig, fryktelig vanskelig 
– alt det jeg har sett, sier Saabye 
Christensen, som hver morgen skrev 
notater basert på inntrykkene han fikk. 
Ikke lenge etter hjemkomst ble essayet 
sendt til forlaget. Essaysamlingen 
vil komme ut samtidig på en rekke 
språk. Håpet, slik Mario Vargas Llosa, 
Nobelprisvinner i litteratur uttrykker det, 
er at boken vil bidra til å fremme freds- 
og menneskerettighetsarbeid i Israel og 
Palestina.

30 FORFATTERE –  
50 ÅRS OKKUPASJON

I sommer dro Lars Saabye Christensen sammen med 
et knippe andre forfatterne til Vestbredden for å erfare 
situasjonen på kroppen. Neste sommer har okkupasjonen 
av Vestbredden og Palestina vart i hele 50 år, noe som 
skal markeres med en esseysamling.
TEKST OG FOTO: Kirsti Næss
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PORTRETT KJETIL AANO

«- Menneskers 
nød langt borte 
holdt meg våken 
om natta.» 
– KJETIL AANO
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Vi møter Aano hjemme på 
Randaberg, der huset står på 
hodet og alt pakkes til Kenya-
reise dagen etter. Datteren skal 
gifte seg der på tradisjonelt 

vis, men familien har vært raus nok til å 
invitere oss inn midt i nedpakkingen.

Aano bor i en prestebolig bare et 
steinkast unna kirka der han virker. Han 
er fra en solid kirkefamilie;  foreldrene 
jobbet for Det Norske Misjonsselskap. 
Den kristne kirkens misjonsarbeid 
og arbeidet for rettferdighet har stått 
sentralt, og da Biafra-krisen kom på 
80-tallet, berørte den familien spesielt 
sterkt. Og det var Elias Berge i Kirkens 
Nødhjelp som talte høyest i det offentlige 
rom.

– Menneskers nød langt borte holdt meg 
våken om natta. Det er en grunnleggende 
kristen-diakonal innstilling å lide med 
andre og å handle ut fra det. Men, 
menneskelig lidelse og politisk sluhet 
går ofte sammen. At man skal være 
empatisk, betyr ikke at man skal være 
naiv og ikke undersøke nærmere at det 
man blir presentert, faktisk er sant, sier 
Aano.

MISJONERING VERSUS BISTAND
Da Biafra-krisen fikk medias fulle 
oppmerksomhet, var Aano teologi-
student. De sterke bildene viste at det er 
en sammenheng mellom å ha et ønske 
om å formidle evangeliet til mennesker 
som ikke kjenner det, og å kjempe for 
rettferdighet.

– Kirkens oppdrag er å gjøre begge 
deler. Kirkens Nødhjelp utfører på den 
måten et deloppdrag på vegne av kirken. 
Man behøver ikke blande misjonering og 
kampen for rettferdighet, og det er viktig 
å ikke gjøre det ene for å oppnå det andre. 
Jeg har sett eksempler på at man har 
brukt gode gaver for å få folk til å komme 
til tro, og det er ikke bra, sier Aano.

– Kirkens Nødhjelp er jo tydelig på at vi 
ikke skal drive med misjonering.

- Til tider har Kirkens Nødhjelp vært 
så redde for å misjonere  at man har har 
vært fristet til å underkommunisere  sin 
kristne basis. Kirkens Nødhjelp har blitt 
mer og mer frimodig og tydelig på at vi 
er et trosbasert fellesskap, og at dette 
forplikter til å jobbe for rettferdighet, sier 
Aano.

– Men, er det ikke en allmenn-
menneskelig drivkraft å jobbe for 
rettferdighet?

– Jo, men denne drivkraften må 
organiseres. Kvalitetsmessig er det 
det samme om Redd Barna står bak et 
vannprosjekt, eller om Kirkens Nødhjelp 
gjør det. Forskjellen er at Kirkens 
Nødhjelp er kirkens organisasjon – som 
gjerne samarbeider med buddhister og 
andre religiøse aktører, sier Aano.

ET VIKTIG INSTRUMENT
I åtte år satt Aano i Mellomkirkelig 
råd, et råd der Kirkens Nødhjelps 
generalsekretær har en fast plass.

– Her er Kirkens Nødhjelp det viktigste 
instrumentet vi har for å oppfylle det 

internasjonale diakonale oppdraget til 
kirken, sier Aano.

– Hva vil du fokusere på fremover som 
leder for dette instrumentet?

– Fasteaksjonen er veldig viktig fordi 
menighetene her identifiserer seg med 
Kirkens Nødhjelps arbeid. Å jobbe videre 
med fasteaksjonen er derfor viktig. Vi må 
også være mer frimodige på å bruke både 
det religiøse og det verdslige språket, 
særlig i forhold til det frikirkelige miljøet.

 Her ser jeg en endring de siste årene, 
og lederne i frikirkebevegelsen ser nå 
mer forbeholdsløst på Kirkens Nødhjelp 
som sin organisasjon fordi de har sett 
hvor godt redskap organisasjonen har 
vært og er for det diakonale oppdraget. 
Og Kirkens Nødhjelp har vist dem vilje 
til å komme dem i møte i saker som er 
viktige for dem, som familiepolitikk og 
Midtøsten-politikk, sier Aano.

– Mener du det? Kirkens Nødhjelp 
er jo veldig tydelig på hva de mener i 
Israel/Palestina-konflikten, hvor viktig 
prevensjon er, og at også homofile må få 
leve ut sin legning?

– Spenninger finnes. Men jeg ser to 
forandringer: Det ene er at vi i Kirkens 
Nødhjelp erkjenner at vi skal uttrykke 
oss på måter som blir forstått. Det 
andre er at det også gjelder frikirkelige 
miljø.  Frikirkebevegelsen ser at Kirkens 
Nødhjelp er et godt redskap selv om man 
ikke er enig i enkeltsaker, sier Aano.

Kjetil Aano skal lede styret til Kirkens Nødhjelp de neste fire årene. – Økningen av 
konflikter og nød i verden vil påvirke Kirkens Nødhjelps arbeid. Vi må svare på behovet, 
men det betyr ikke at vi skal gjøre mindre av det langsiktige og forebyggende arbeidet, 
sier han.
TEKST: Aina Johnsen Rønning

STYRER KIRKENS NØDHJELP 
FRA STAVANGER

»
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PORTRETT  KJETIL AANO

Kjell Nordstokke (tv) gikk 
i mai av som styreleder 
i Kirkens Nødhjelp, og 

overlot stafettpinnen 
til Kjetil Aano (th). I 

bakgrunnen ser vi Odd 
Evjen. 

FOTO: Håkon Haugsbø/
Kirkens Nødhjelp

Kjetil Aano:
	Født 29. april 1949.
 Prost i Tungenes prosti og tidligere 

generalsekretær i Det Norske 
Misjonsselskap.

 Har vært misjonær på 
 Madagaskar.

 Forfattet flere bøker, blant annet om Per Odd 
Aarrestads kunst.

 Gift, tre barn og seks barnebarn.
 Aktuell som ny styreleder for Kirkens 

Nødhjelp.

EKTE MISJONSBARN
Kjetil Aano vokste delvis opp i Tanzania på 
60-tallet, der det ene landet etter det andre 
ble fri fra kolonimaktene. Det gjorde et sterkt 
inntrykk på en ung sjel.

– Jeg så den enorme gleden og optimismen 
over å være frie mennesker. Opplevelsen av å 
ha levd i et kolonisystem og se at folk ble frie, 
men fortsatte å leve som vennlige mennesker, 
var sterk, sier Aano.

– Du var også i Sør-Afrika i 1995 og så 
vertslandet vinne finalen i rugby.

– Det var de hvites lag, og man ante ikke 
hvem som skulle dele ut pokalen. Det var jo 
like etter at Nelson Mandela hadde kommet ut 
av fengselet. Hele landet satt og ventet enten 
foran TV-skjermene eller på tribunen. Og ut 
kom det en liten tass med caps. Da han tok av 
seg skyggelua, så vi at det var Nelson Mandela 
selv som ville dele ut pokalen. 45 000 hvite 
satt på tribunen og hyllet denne mannen som 
skapte rettferdighet ved å la være å ta hevn. 
Jeg drømmer om at Kirkens Nødhjelp kan 
være nettopp dette – å hjelpe folk til å finne sin 
rettferdighet uten å ta hevn, sier Aano.

KJEDELIGHETEN SELV
Aano mener selv at han «ikke er så veldig 
spennende når det gjelder person», og etter 41 
år som prest, de siste 5 årene i Tungnes prosti, 
har han begynt å forberede seg på å ta av seg 
kappa.

– Jeg har to år igjen som prost. Jeg kan 
fortsette litt lenger, men man må ha vett til å 
slutte en gang, sier Aano.

– Hva vil du bruke fritiden din på, da?
– Når jeg skal nyte livet skikkelig, setter 

jeg meg i en stol for meg selv og leser god 
skjønnlitteratur. Så har vi en hytte på Sørlandet 
som er familiens store samlingspunkt, sier 
Aano.

– Har ungene gått i dine spor?
– Det kan du si. Jeg har barn som jobber både 

med fattigdomsbekjempelse og flyktninger. Så 
har jeg seks barnebarn som jeg setter stor pris 
på, sier Aano.
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AKTUELT POET I  102

Nå er det ikke så rart at Dagny lager det 
ene rørende diktet etter det andre. Det 
ligger i genene.

Onkelen, Ådne Lønnegraff, har til og med 
laget en salme i den gamle salmeboka. 
Dagnys tipptippoldefar var den kjente 
dikterpresten Jens Zetlitz, som også var 
oldefar til Alexander Kielland.  

Det rare er kanskje at hun ikke startet å 
dikte før i en alder av 90.

– Broren min skriver dikt, og vi var på tur 
til 100-årsdagen til min søster da jeg leste 
opp et dikt jeg hadde skrevet til henne. 
Siden broren min syntes diktet var bra, 
fortsatte jeg, sier Dagny.

– Åtte i søskenflokken din på 12 ble over 
80 år. Har dere noen hemmelighet?

– Nei, det er vel genene, det. Kanskje det 
er den friske luften her i øvre Telemark. 
Frisk luft fikk jeg mye av da jeg vokste opp 
på gården Naper i Vråliosen.

– Hvorfor laget du et dikthefte til inntekt 
for Kirkens Nødhjelp?

– Mitt største ønske for 100-årsdagen 
var å få samlet diktene mine i et hefte, og 
nevøen min gjorde det praktiske. Det har 
ikke vært noe vanskelig å selge det. 20 
stykker ble til og med sendt til Nord-Norge 
og til en dame som hadde lest om diktene 
i Magasinet. Noen kjøpte nok heftet fordi 
de likte diktene og var i familie med meg, 
men de fleste kjøpte nok også da de hørte 
at hele inntekten skulle gå til Kirkens 
Nødhjelp, sier Dagny mens hun serverer 
hjemmelaget syltetøy.

DEN VESLE ASYLSØKJAREN
I går høyrde eg så trist eit ord
Det er så lite nestekjærleik på jord.
Eit lite barn med tårevåte kinn
går ut til flyet og forsvinn

Ut av landet går hans ferd
for reglane er mer verd.
Det må du vel forstå
sjølv om nokon må forgå.

Vi må ha vår ære og vår makt,
men siste ord er ennå ikkje sagt.
Til sist du får eit spørsmål du må svara på:
«Kva gjorde du mot desse mine små?»

102 år gamle Dagny Findreng begynte å skrive 
dikt da hun var 90. Nå har hun solgt et par hundre 
eksemplarer av diktsamlingen sin – og pengene 
går til Kirkens Nødhjelp.
TEKST OG FOTO: Aina Johnsen Rønning

POET I 102

FLASKEN SOM GIR
RENT VANN TIL TO
Water-to-Go™

KUN KR 499,-

www.gaversomforandrerverden.no
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AKTUELT  NORSK HYDRO OG STATOIL

-Vannboring ble et opplagt 
valg for oss siden det 
likner på det vi driver 
med fra før, og fordi 
det er konkret og lett 

å se resultater, sier Liv Inga Valenza i 
Statoil. I år har prosjektgruppen samlet 
inn penger i 25 år, noe som har gitt rent 
vann til lokalbefolkningen på landsbygda 
i Etiopia, fortrinnsvis i regionene sør i 
landet. 

"USYNLIGE" BIDRAG
Mens de ansatte i Statoil sier ja til å 
bidra med minst 100,- i måneden, ber 
Hydros innsamlingsgruppe om minst 
50,-. Ansatte i Norsk Hydro på Karmøy 
har i løpet av 30 år samlet inn 10 
millioner kroner til Eritrea og Etiopia. 
– Vi har automatisk trekk i lønn, så de 
fleste som støtter prosjektet, er med 
til langt etter at de går av med pensjon, 
sier prosjektgruppen i Hydro. De tar 
av og til noen runder i bedriften med 
oppdateringer og innmeldingsskjema til 

eventuelt nye givere. Nesten alle sier ja 
til å bidra. Selv når folk blir pensjonister, 
fortsetter de å bidra med en månedlig 
skjerv. Prosjektgruppen mener det rett 
og slett ikke har vært eksempler på at 
folk har trukket seg, og halvparten av de 
ansatte er nå givere. 

For noen år siden var det 18 000 ansatte 
i Norsk Hydro i Norge. Nå er det ca. 
7000. Det merkes på mange måter, også 
i antall givere blant de ansatte. I tillegg 
sluttet bedriften å gi direktebidrag for 
noen år siden. Men prosjektgruppen er 
takknemlig for at Hydro bidrar til å betale 
lønnsutgifter og deler av prosjektreisen 
når ansatte drar nedover for å følge opp 
prosjektene hvert andre eller tredje år.

Skogplanting i Etiopia var første 
prosjekt på slutten av 80-tallet. Så 
ble Eritrea et fritt land i 1993, og 
prosjektstøtten ble flyttet over dit for å 
hjelpe et utarmet folk å bygge opp landet. 
Frem til 2012 ble mye gjort i Eritrea, både 
brønnboring, infrastruktur, bygging av 
skoler, landsbyutvikling og arbeid med 

hiv og aids. Etter hvert ble situasjonen 
med myndighetene i Eritrea så vanskelig 
at Kirkens Nødhjelp regelrett ble kastet 
ut av landet. Trygve Eriksen, Jon Martin 
Bratthammer, Leif Helge Langåker og 
Vidar Tveit har alle vært på prosjektreiser 
i Eritrea.

– Det var spennende å se at det vi 
var med på å bygge opp, fungerte etter 
mange, mange år, sier Bratthammer.

– For meg var det regimets behandling 
av folk som gjorde mest inntrykk. Vi ble 
en gang møtt av en veldig sint mann. 
Vi trodde han var sint på oss, men det 
viste seg at han var sint på regimet som 
urettmessig hadde fengslet hans bror, 
sier Tveit.

– Hvordan de bruker religion for å 
rettferdiggjøre kjønnslemlestelse, gjorde 
mest inntrykk på meg, sier Langåker.

– Det er vann som har vært den røde 
tråden i arbeidet vi har støttet i Etiopia og 
Eritrea, men vi har også blant annet hatt 
prosjekter mot kjønnslemlestelse, der 
de har måttet akseptere å få informasjon 

SAMLER INN MILLIONER
Norsk Hydro og Statoil samler inn millioner hvert år ved at ansatte trekkes et 
beløp direkte fra månedslønnen. Pengene går til vannprosjekter i Etiopia. 
TEKST: Aina Johnsen Rønning
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om kjønnslemlestelse som en del av 
prosjektet, legger Langåker til.

– Det var jo i perioder vanskelig å få 
kommet seg ut til prosjektene. Det tok 
gjerne 3–4 dager å få tillatelse, og vi 
måtte ha med oss representanter fra 
det eritreiske regimet. Det var store 
kontraster å komme fra hovedstaden 
i Eritrea til landsbyene, som lå et par 
hundre år tilbake i tid i utvikling, sier 
Bratthammer.

– I perioder var det slik at de ansatte 
hos Kirkens Nødhjelp i Eritrea måtte 
trylle for å få oss ut til prosjektene. Det 
fantes knapt drivstoff, og folk stod i kø 
fra tre om natten for å få matvarer, sa 
Eriksen.

SYNLIGE RESULTATER
Siden 1991 Statoils bidrag til 
vannprosjektet sammen med Norad-
midler resultert i ca 80 millioner kroner 
slik at en million mennesker har fått tilgang 
til trygge vannbrønner. Også medlemmer 
av Statoils innsamlingsgruppe får dra på 
prosjektreiser hvert tredje år. Liv Inga 
Valenza har vært i Etiopia. 

– Det var veldig sterkt å se hva pengene 
har gått til. Å se at det faktisk kommer 
vann opp av jorda. Jeg snakket med en 
ung jente i brønnkomiteen i Derashe, og 

hun fortalte hvor mye enklere livet var 
blitt etter at de fikk tilgang på vann. Hun 
hadde en toåring på armen og var gravid, 
og var lykkelig over at familien slapp 
risikoen med diare og andre sykdommer, 
– og at hun slapp å gå flere timer hver dag 
for å hente vann, sier Valenza. 

VIKTIG MED STØTTE FRA LEDELSEN
Hydro og Statoil som bedrift har bidratt 
med donasjoner til prosjekter i forbindelse 
med jubileer, og prosjektgruppene begge 
steder poengterer at det er viktig å ha 
ledelsen i ryggen, både moralsk og 
praktisk slik at man faktisk har tid til 
innsamlingsarbeidet. 

– Uten støtte fra konsernsjefen kunne 
vi ikke hatt dette prosjektet. Dette er en 
måte å vise verdiene til Statoil i praksis, 
det er enkelt og meningsfullt, sier 
Valenza. 

I Hydro er det fagforeningene som står 
bak engasjementet og i sin tid initierte 
det. Etter mange år med nedbemanning 
vil Hydro nå ansette nye. Bedriften starter 
ny produksjon til høsten 2017, og da lover 
prosjektgruppen nye runder med verving. 

– Innsamlingen ble startet for at man 
skulle skape samhold og gjøre noe positivt 
sammen. Men i omstillingsprosessen 
er dette blitt litt borte, og nå er det 

fagforeningene som holder i det, sier 
Bratthammer.

– Vi har heldigvis klart å betale for 
prosjektreisene uten å bruke penger som 
skulle gå til prosjektene eller Kirkens 
Nødhjelps penger. I forbindelse med 
30-årsjubileet prøvde vi å få ledelsen 
i Hydro til å gi penger, de også, slik det 
var før, men vi har vært gjennom en tøff 
omstillingsprosess, og det er ikke like 
lett å bla opp penger til det som ikke er 
helt nødvendig for bedriften, sier Eriksen.

MÅLET ER TUSEN GIVERE
Statoil har nå 800 faste givere, og målet 
er å skaffe to hundre nye givere i løpet 
av året. For å få til det har man både hatt 
stands på de ulike Statoil-kontorene, 
og samtidig arrangert "Etiopisk dag" i 
kantinene, og man har brukt intranettet 
til å markedsføre prosjektet. 

– Vi møter mange som har lett etter 
et godt prosjekt å støtte. De er opptatt 
av etikk og at ikke pengene blir borte i 
administrasjonskostnader, og da kan 
vi fortelle dem at Kirkens Nødhjelp 
er "best i klassen" når det gjelder 
administrasjonskostnader. Da blir mange 
glade og melder seg som giver der og da, 
sier Valenza. 

Bilde 1 og 2: Liv Inga Valenza på 
felttur Til Etiopia. Hvert tredje år 
drar noen fra prosjektgruppen i 
Statoil til Etiopia for å se hvordan 
Kirkens Nødhjelp forvalter pengene 
fra de ansatte. 
 
Bilde 3: De ansatte i Hydro på Karmøy 
har bidratt til brønnboring, sykehus, 
treplanting og en rekke prosjekter i 
Eritrea og Etiopia. Prosjektgruppen 
er like engasjert i arbeidet nå som 
for 30 år siden. Her ser vi Trygve 
Eriksen, Jon Martin Bratthammer, 
Leif Helge Langåker, Vidar Tveit og 
Randi Hettervik Flesjå.

3
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AKTUELT  DIALOGARBEID

Det er ikke tilfeldig at Stavanger 
er et av bispedømmene som 
satser stort på dialogarbeid. 
Stavanger er sammen med 
Drammen og Oslo de mest 

flerkulturelle byene i Norge, og man har 
i årtier hatt en bevisst bosettingspolitikk 
for å hindre at noen bydeler ender opp 
med en mye større innvandrerandel 
enn andre. Denne politikken har 
Stavanger lykkes med, og det viser seg 
at innvandrere er som folk flest – de 
fortsetter å bo i den bydelen der barna 
har startet på skolen.

Dialogsenteret i Stavanger samarbeider 
tett med de andre livssynssamfunnene 
i byen, deriblant muslimer, humanister, 
buddhister og bahai. Alle har en stemme 
i samarbeidsrådet, og dette er ingen 
kristen organisasjon som misjonerer 
egen tro.

– Jeg hadde nylig en sak der en 
14-årig afghansk flyktning ba om hjelp 
til å finne andre troende muslimer. Han 
bodde i et botilbud hos Frelsesarmeen, 
og jeg satte ham i kontakt med de ulike 
moskeene i kommunen. En annen sak var 
et sykehjem der noen av de ansatte hadde 
problemer med å be fadervår ved senga 
sammen med beboerne. Da stilte jeg og 
en imam på et møte og drøftet hvordan 
sykehjemmet kunne sikre alle beboernes 
rett til åndelig omsorg, og samtidig 
respektere den enkelte ansattes eget 
livssyn, sier Reme.

VANSKELIG Å FÅ MED UNGDOMMEN 
Senteret arrangerer også åpne 
dialogmøter, men erfarer at det i stor 
grad er aldersgruppen 50+ som kommer. 
Særlig unge muslimer er redde for 
misjonering og at det å gå på møtene vil 
utfordre egen tro.

– Vår oppgave er å bryte ned denne 
typen frykt. Nå er det ikke lenger 
snakk om hvorvidt man skal ha et 
mangfoldsamfunn, men hvordan dette 
samfunnet skal være. Da er dialog og 
felles møteplasser viktig, sier Reme.

Flyktningmottakene er fulle av 
unge mennesker med en helt annen 
kulturbakgrunn enn den norske, og Reme 
opplever at det gir en enorm effekt når en 
prest og en imam drar ut til mottakene 
for å holde foredrag sammen. Når man 
peker på de felles uttalelsene som den 
norske kirken og Islamsk Råd er kommet 
med der man sier nei til ekstremisme, nei 
til vold i nære relasjoner og ja til retten 
til å konvertere, åpner det manges øyne.

– Dette er temaer som ofte kommer 
opp siden det i noen ekstreme land er 
dødsstraff for eksempel for å forlate 
islam. Da viser vi at dette ikke er forankret 
i islamsk lære, der det faktisk heller står 
at det er en frivillig sak å bli muslim eller 
å konvertere, sier Reme.

FÅR ALTERNATIVBEVEGELSEN MED
I tillegg til Reme har senteret også 
en halv stilling som dialogprest med 
hovedinnretning mot alternativ-
bevegelsen, der presten har bakgrunn 

som tidligere terapeut. Reme 
understreker at det er viktig å komme 
i dialog også med den delen av det 
religiøse Norge.

– Mange i det alternative miljøet 
meldte seg ut av kirka, da den hadde 
en mer restriktiv holdning til alternativ 
spiritualitet. Nå anerkjenner kirka mer 
andres religiøsitet som et uttrykk for 
det guddommelige, og vi deltar aktivt på 
alternativmesser for å komme i dialog 
med dem, sier Reme.

FLERE LIKHETER ENN FORSKJELLER
Det Reme snakker mye om, er hvor like 
religionene er. Islam og kristendom 
har mye likt i seg ut over at Abraham 
var forfader for Islam, kristendom og 
jødedom.

– Maria er faktisk den kvinnen som 
blir nevnt oftest i Koranen. Muslimene 
har et sterkere forhold til Maria enn 
lutheranerne. Jesus er anerkjent som 
profet og som Messias i Koranen, selv om 
han ikke anerkjennes som Guds Sønn. 
Det er spennende å snakke om likhetene 
og forskjellene mellom religionene. Jeg 
opplever at det er mindre problematisk 
for en muslim å gå inn i en kirke enn 
for en kristen å gå inn i en moské. Vi 
har forfulgt jøder og muslimer gjennom 
korstog og holocaust. En av vår tids store 
utfordringer er at store deler av dagens 
befolkning har gått fra å frykte muslimer 
til å hate dem, og jeg ser enkelte 
likhetstrekk med antisemittismen før 
krigen kom til Norge, sier Reme.

DIALOG ER  
LØSNINGEN

I Stavanger finner man ett av seks dialogsentre i Norge. – Det er like gode grunner til å 
jobbe for et mangfoldsmiljø i Norge som å gjøre det i Pakistan. Verdimessig er det ikke 
noen stor forskjell, sier Dialogprest Kian Reme som er sikker på at dialog er veien til 
forsoning og felles forståelse.
TEKST OG FOTO: Aina Johnsen Rønning
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LOKAL VILJE, POLITISK FRYKT
Også i Stavanger ble det mobilisert 
stort i forbindelse med flyktningkrisen 
i fjor høst. Den lokale innsatsen kom 
snart i strid med sentrale politikeres 
holdninger og la en demper på den lokale 
entusiasmen, mener Reme. Dialog vil 
være veien tilbake til forståelse, også de 
gangene man rammes av ekstremisme, 
tror han.

– I Norge var kontaktnettet etablert 
før karikaturtegningene kom på trykk. 
Dermed gjorde Mellomkirkelig råd og 
Islamsk Råd en innsats med å dempe 
gemyttene – både i Norge og i Pakistan. 
Det viser hvor viktig dialog er for å finne 
tiltak for å dempe ekstremisme, sier 
Reme.

– Møtes man i saker som for eksempel 
kampen for en streng blasfemilov?

– Det har vært en utvikling i Norge 
der lovforbud mot blasfemi ikke lenger 
er viktig i kristne miljøer, nettopp fordi 
et slikt lovforbud er det motsatte av 
dialog. Det er ytringsfriheten som må 
brukes dersom religion krenkes, ikke en 
blasfemiparagraf. Samtidig er det mange 
muslimer som ønsker seg en blasfemilov. 
De er der hvor vi kristne var bare 30 år 
tilbake i tid, sier Reme.

I Stavanger finner man ett av seks 
dialogsentre i Norge, ledet at Kian Reme. 
Siste kirkemøte vedtok at det skal drives 

dialogarbeid i alle bispedømmer.
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AKTUELT  TRE GENERASJONER JOBBER FOR KIRKENS NØDHJELP

Helga var 14 år og bodde 
på grensa til Finland 
under vinterkrigen i 1939. 
Situasjonen var spent, og 
Helgas mor tok med seg 

fire barn og rømte sørover. De trodde de 
skulle dra tilbake i løpet av våren, men 9. 
april ble Norge tatt av tyskerne, og i løpet 
av krigen ble hele Finnmark brent. Det 
var ingenting å dra hjem til.

– Mor sa alltid at vi var de som hadde 
vært lengst evakuert. Det var jo ikke krig 
i Norge da vi dro, og vi trodde jo vi skulle 
reise hjem igjen, sier Helga.

– Hvordan var flukten fra Finnmark?
– Vi visste jo at det hadde foregått 

krigshandlinger, og vi hadde sett ting vi 
ikke burde. For eksempel var det mange 
finner som kom over isen fra det som 
nå er Russland, blant annet en mor som 
kom over med et nyfødt barn i armene. 
Mor døpte det i et tinnfat. Vi dro med 
Hurtigruten, selv om vi visste at det var 
russerminer i farvannet, sier Helga.

PENGER VAR EN UTING
Selv om Helga selv har følt på å være 
flyktning, var det ikke med henne selv 
engasjementet for de som lider nød, 
startet. Morfaren var med på å bygge opp 
Tannlegehøyskolen og var pådriver for 
skoletannpleien og Oslo-frokosten. 

– I den familien var det litt stygt å tjene 
penger. Under nøden i 20–30-årene 
var min far ordfører i Alta – samtidig 
som han hadde full lærerjobb. Det satt 
ofte noen på kjøkkenet vårt og gråt, og 
pappa dro ned på butikken og kjøpte mel, 
egg og melk slik at ungene deres fikk 
pannekaker. Jeg husker også at mamma 
gikk inn på bakrommet og tok av seg noen 
klær som hun ga bort, og at pappa ga bort 
støvlene sine til en gammel fisker. Det vil 
si, han kjøpte nye støvler, og noen spurte 
ham hvorfor han ikke heller beholdt de 
nye støvlene selv og ga bort de brukte. 
«En fisker må ha hele støvler», svarte 
han da. Vi levde så nøysomt, men følte 
oss så rike og hadde dårlig samvittighet 
for det. Senere ble han styrer på Svanvik 
Ungdomsskole i Pasvik. Skolen ble brent. 
Og alt den første høsten etter krigen 

startet han opp igjen skolen i forlatte 
tyskerbrakker i Troms. Siden flyttet den 
rundt der det var plass til den. Skolen 
ble først gjenreist i 1974. Nå er den en 
markør på vår grense mot Russland. 
Ungdom fra hele landet får være med på 
det, sier Helga.

På 1860-tallet kom Helgas oldefar til 
Målselv, like før nødsårene der. Han så at 
folk levde av halvråtten fisk og halm. Etter 
flere kalde somre hadde kornhøstene 
slått feil. Oldefaren fikk sendt opp en 
skipslast med korn og delte ut til de som 
trengte det mest.

10 ÅR MED FASTEAKSJON
Sønnen til Helga, Jon Sverre Servan, er 
prest og har i den anledning vært Kirkens 
Nødhjelps kontakt i mer enn ti år. Han har 
selv besøkt prosjekter i Israel/Palestina 
og Nigeria og har sett arbeidet Kirkens 
Nødhjelp gjør på nært hold. Allerede som 
student på Menighetsfakultetet ble han 
invitert til Nigeria i kjølvannet av Biafra-
katastrofen.

– Vi besøkte en liten helseklinikk der to 
sykepleiere var det eneste helsetilbudet 

Engasjementet 
går i arv

Tre generasjoner Servan 
har engasjert seg for 
Kirkens Nødhjelp i flere 
tiår. For 91 år gamle Helga 
Servan var det helt naturlig. 
– Det er lett å glemme at 
vi selv har vært i nød og 
trengte hjelp for ikke så 
mange tiårene siden, sier 
91 år gamle Helga Servan.
TEKST OG FOTO: Aina Johnsen Rønning

Familien Servan synes de har mer enn nok av det meste, og bretter gjerne opp armene for å gi 
noe tilbake til verden – via Kirkens Nødhjelp.  Jon Sverre Servan jobber som prest og moren 
Helga Servan blogger om livets underfundigheter på "Oldemors ark".
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for 100 000 mennesker. De dro langt 
og stod i lange køer for å få hjelp, og 
sykepleierne fra Norge tok pasienter 
som egentlig trengte intensivpleie fordi 
de visste at de fattige pasientene ikke 
ville kunne bestikke seg til hjelp på 
sykehuset. Sykepleier Ingeborg Bøe ga 
den behandlingen hun kunne gi, selv om 
hun visste at det ikke var nok. Det gjorde 
inntrykk å møte dette så tett på, sier Jon 
Sverre Servan.

– Og engasjementet har du brukt på 
Kirkens Nødhjelp.

– De siste to årene har jeg til og med 
fått være med å bære bøsse, ikke bare 
arrangere fasteaksjonen. Jeg kledte på 
meg refleksvester fra Kirkens Nødhjelp 
slik at ingen skulle bli redde for at presten 
kom med et tragisk budskap når jeg 
ringte på. Å jobbe med unge konfirmanter 
og gi dem en forståelse av internasjonal 
diakoni er givende, og også å se hvor 
langt pengene rekker i lavkostnadsland, 
sier Jon Sverre.

OLDEMORSBLOGG
På sine gamle dager har Helga Servan 
gått i ungdommens fotspor og blitt med 
på bloggebølgen. Oldemorsbloggen ble 
til da barnebarna skulle hjelpe til med 
å rydde på loftet og oppdaget at Helga i 
sin ungdom hadde skrevet noveller til 
ukebladet Familien. Dermed ga de henne 
en blogg i bursdagspresang. I motsetning 
til andre år, der hun stort sett bare får 
geiter, trær og tegninger. Da hun fylte 90, 
ble noen av tekstene publisert og utgitt til 
inntekt for Kirkens Nødhjelp.

– Jeg er jo ikke akkurat i klassen til 
Sophie Elise, men barnebarna trøster 
meg med at dette er en mer eksklusiv 
blogg. Og plutselig har jeg lesere fra 
Brasil, ler Helga.

«En givende hånd blir aldri tom», 
stod det på et broderi hjemme hos 
besteforeldrene til Helga Servan. – Det er 
fint å gi, men man har også forpliktelser 
og budsjett som skal gå opp. Jeg er ikke 
spesielt snill, men som folk flest vil jeg 
gjerne gjøre mitt for at vår verden kan bli 
litt bedre. Det er min erfaring at hvis man 
får et ryddig og realistisk forhold til det 
man gir bort, virker det tilbake på resten 
av budsjettet. Sånn sett er det riktig, 
det mine besteforeldre sa: Hånden blir 
ikke tom. Dessuten gir det trivsel, glede 
og god samvittighet. Det kan til og med 
inspirere fantasien; man finner på lure 
ting slik at man får mer å gi, sier Helga. 

VIL FORANDRE VERDEN
Mens vi spiser multer hos bestemor på 
Karmøy, er barnebarnet Sonja Helene 
Servan på Changemakers «Sommersnu» 
i Trondheim og demonstrerer mot 
ulikhet og urettferdighet. Der er også 
Håvard Aagensen, som rekker å spørre 
henne noen spørsmål om hvorfor hun 
har engasjert seg i Kirkens Nødhjelps 
ungdomsorganisasjon i så stor grad at 
hun nå skal lede det politiske arbeidet 
rettet mot verdenshandelen.

– Hva gjorde at du ble engasjert i 
Changemaker? 

– Fordi jeg ville på Afrika-tur. Faren 
min, som var Kirkens Nødhjelps 
distriktskontakt for Karmøy prosti, ble 
invitert med til Mali i 2009. I håp om 
å få være med meldte jeg meg inn i 
Changemaker. Turen ble ikke noe av, men 
i 2011 skulle det være Changemaker-
helg i Bergen. Jeg syntes jo først at 
jeg hadde funnet en litt snål gjeng med 
blå stigebil og snabelkafé, men det de 
snakket om, vekket nysgjerrigheten min. 
Kunne ungdommer egentlig forandre 
verden? Etter hvert som jeg ble mer og 
mer engasjert, skjønte jeg hvor mye 
organisasjonen kunne få til, men også 
hvor mye jeg kunne få til. For i tillegg til å 
opplyse folket om ignorerte saker og gjøre 
verden bedre for andre, er Changemaker 
en motiverende organisasjon med flat 
lederstruktur som lar medlemmene 
prøve seg i forskjellige ansvarsoppgaver, 
sier Sonja. 

– Er det noen spesielle saker du 
brenner for? 

– Som mange andre er jeg opptatt av 
klimakrisen, og studiet mitt innen økologi 
og naturforvaltning er også relatert 
til dette. Jeg har vært opprørt i større 
og mindre grad siden jeg så Al Gores 
dokumentar  «The Inconvenient Truth» på 
ungdomsskolen. Jeg gjorde derimot ikke 
så mye med denne opprørtheten før jeg 
fikk verv i Changemakers politiske utvalg 
for klima og miljø i 2014. Der fikk vi være 
med på å bygge opp hovedtemakampanjen 
«Ekspedisjon Grønnpolen». Jeg er også 
opptatt av økonomisk ulikhet, og i år 
skal jeg få lede utvalget for internasjonal 
handel, forteller Sonja.

– Har det noe å si at far og bestemor 
er så engasjert? Var det noe dere snakket 
om rundt frokostbordet, for eksempel?

– Verken far eller farmor skryter veldig 
av seg selv, så derfor har jeg visst lite om 
hvor engasjerte de egentlig har vært. Jeg 
har derimot vokst opp med timelange 
diskusjoner rundt middagsbordet, og 
flesteparten handlet om vitenskap, 
historie eller politikk. Jeg lyttet vel mest, 

men noe av det festet seg vel kanskje? 
Det at foreldre og besteforeldre har vært 
kristne, har også preget oppveksten. Vi 
lærte at ikke alle hadde det like godt som 
oss, og at man skal være snill mot andre. 
Selv om barnetroen min er blitt mindre 
viktig nå, tror jeg de kristne verdiene 
sitter fremdeles og har mye å si for 
ønsket mitt om å bidra i Changemaker, 
sier 23-åringen.

– Er det noe far eller bestemor har 
gjort som har gjort et spesielt inntrykk på 
deg eller gjort deg spesielt stolt? 

– Begge foreldrene mine har gjort og 
gjør fremdeles inntrykk på meg hele tiden 
fordi de gjør så mye for andre. Ikke bare 
har de begge hatt omsorgsyrker – prest 
og sykepleier, men de har også oppdratt 
seks barn og hjelper både venner og 
familie til daglig. Jeg er også veldig stolt 
av min 91 år gamle farmor, som fremdeles 
ønsker å gjøre en liten forskjell. I bloggen 
hennes har hun blant annet skrevet om 
flyktninger og ytringsfrihet. Noe av det 
hun skrev, ble også trykt til en bok som ble 
solgt til inntekt for Kirkens Nødhjelp. Når 
hun bryr seg, som med god samvittighet 
kunne fordrevet tiden med fotoalbum og 
solbærsaft, blir man jo litt inspirert, tror 
hun. 

– Hvilke planer har du for fremtiden? 
Politiker? Bistandsarbeider?

– I nær fremtid tror jeg det blir mer 
verv i Changemaker parallelt med 
studiene. I fjernere fremtid ser jeg for 
meg et yrke innenfor klima og miljø, 
uvisst hvilken type jobb. Drømmejobben 
ville kanskje vært en høy stilling i 
klima- og miljødepartementet eller i en 
internasjonal organisasjon, avslutter 
Sonja Helene Servan før hun springer 
tilbake til de 90 andre Changemaker-
demonstrantene. 
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Hvem? 
	Dragan Makojevic, 
leder av Philanthropy. 
Philanthropy eies av den 
ortodokse kirken i Serbia 
Philanthropy er en liten 
organisasjon med 40 
ansatte og 50 frivillige.

Aktuell?
	Fremdeles kommer det 
500 flyktninger i døgnet 
til Serbia. Organisasjonen 
Philanthropy deler ut 
mat, klær, vann og andre 
nødvendigheter til de som er 
på gjennomreise. 

5 tett på
	Hvilke nettsider sjekker  
du jevnlig?
For å få oversikt over 
flyktningkrisen slik at vi 
vet hva vi står ovenfor dag 
for dag går jeg gjennom 
alle de store regionale 
nettavisene. I tillegg sjekker 
jeg partnerorganisasjonenes 
nettsider, som Kirkens 
Nødhjelps engelske sider, for å 
lære av deres erfaringer. 

	Hva leste du sist? 
Jeg leste nylig boka “Seobe” 
(Folkevandringer) av den 
serbiske forfatteren Milos 
Crnjanski en gang til. Han 
skriver godt om vår egen 
migrasjonshistorie.

	En film som har gjort  
inntrykk? 
Min absolute favoritter er 
“Fitzcarraldo” av Werner 
Herzog. Tror jeg har sett filmen 
minst ti ganger. Liker budskapet 
i filmen – at man må følge 
drømmen sin.

	Hva gjør du for å slappe av?
Det beste er å få så mye tid som 
mulig med min kone, sønnen 
min og hunden vår. Men av og 
til går jeg i kirken for å lade 
batteriene også rent åndelig. 

	Hvilken sak engasjerer  
deg mest?
Det som rører meg mest er 
når vi kan hjelpe de som av 
ulike grunner er stemmeløse 
og usynlige i samfunnet vårt. 
Mest irritert blir jeg når noen 
forteller meg at noe er umulig. 
Det er et ord som ikke finnes i 
mitt vokabular.

TETT PÅ  DRAGAN MAKOJEVIC
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SAMARBEIDET 
STYRKET OSS
I fjor hadde Serbia 750 000 flyktninger på gjennomreise. Organisasjonen Philanthropy 
fikk hendene fulle med å hjelpe de som de rakk over. – Vi kan ikke la oss stoppe; «Vi gjør 
det vi kan», sier lederen i Philanthropy Dragan Makojevic.
TEKST: Aina Johnsen Rønning FOTO: Privat/Philantropy/Kirkens Nødhjelp

Det er ikke første gang 
Makojevic er blitt kastet ut 
i det. Samme dag som han 
ble utnevnt til ny leder av 
Philanthropy, gikk NATO inn 

i Jugoslavia. Da hadde den ortodokse 
kirken lenge vurdert å legge ned hele sin 
diakonale virksomhet fordi donasjonene 
hadde uteblitt i lang tid. 

– Jeg var den eneste ansatte og hadde 
planlagt en lang oppstartsperiode der 
jeg skulle bruke mye tid på å forklare 
menighetene viktigheten av diakoni. Slik 
ble det ikke, og noen ganger er det beste 
«learning by doing», smiler Makojevic, 
som er på besøk hos Kirkens Nødhjelp i 
Oslo.

VIKTIG HJELP FRA NORGE
Det er nemlig ikke tilfeldig at Dragan 
Makojevic er på norgesbesøk. Den første 
han traff da NATO hadde trukket seg ut og 
landet skulle gjenoppbygges, var Kirkens 
Nødhjelps tidligere generalsekretær 
Atle Sommerfeldt, som var sendt ut fra 
ACT Alliance for å kartlegge situasjonen 
i det tidligere Jugoslavia. Etter det ble 
Kirkens Nødhjelp en nøkkelpartner for 
Philanthropy.

– Leif Magne Helgesen representerte 
Kirkens Nødhjelp i området da, 
og han hjalp oss med å bygge opp 
organisasjonen. Vi fikk besøke Kirkens 
Nødhjelp i Norge for å se hvordan 
organisasjonen der var bygget opp. 
Atle Sommerfeldt trodde veldig på 

kirkens rolle, og hans entusiasme ble 
overført til oss. Det var også takket være 
Kirkens Nødhjelp at vi fokuserte på hiv 
og aids. Vi fikk lære om hva vi faktisk 
kan gjøre på området og ble den eneste 
organisasjonen i Serbia som jobber 
direkte med aidspasienter. Hivpositive 
var da ikke vant med fysisk kontakt, og 
fremdeles er det mange som reiser over 
store avstander for å kunne snakke med 
oss om deres tabubelagte situasjon, sier 
Makojevic. 

LANG FLYKTNINGHISTORIE
De fleste serbere har kjent hvordan det er 
å være flyktning på kroppen. På 90-tallet 
hadde Serbia flest registrerte flyktninger 
og internt fordrevne i forhold til folketallet 
i Europa – 500 000 på det meste. Også 
Makojevic har en flyktningarv å børe 
på. Etternavnet betyr «den som flytter 
på seg ofte», og både foreldrene, 
besteforeldrene og oldeforeldrene var 
flyktninger. 

– Det er lett for oss å identifisere oss 
med flyktningene som nå reiser gjennom 
Europa. Det er ikke en eneste serbisk 
familie som ikke har kjent på følelsen 
det er å ta med seg det man kan bære 
og flykte. Både den ortodokse kirka og 
regjeringen var raskt ute og ba om at 
folk åpnet hjertene og hjemmene sine. I 
Beograd var parkene fulle av folk som sov 
der på vei til Vest-Europa. Regjeringen 
åpnet nødlagrene sine av mat og delte ut. 
Det er jeg stolt av, sier Makojevic.

– Men nesten ingen søkte om asyl i 
Serbia. Alle dro videre.

– Ja, og vi er et fattig land som enda ikke 
har klart å bygge oss opp etter krigen. 
Hadde 30 000 flyktninger slått seg ned i 
Serbia, ville det ha gitt velferdssystemet 
vårt en alvorlig knekk, sier Makojevic.

LETER OPP DE TRENGENDE
I 2012 fikk Philanthropy en pris av 
Utenriksdepartementet i Norge for 
arbeidet de har gjort med den skjulte 
fattigdommen i Serbia. Mange serbere 
frykter fremdeles offentlige myndigheter 
etter tiår med kommuniststyre, og 
folk vet ikke hvilke rettigheter de har. 
Samtidig som at de frykter staten, stoler 
de på kirka. Dermed kan Philanthropy gi 
dem kunnskap og dermed rettigheter – 
og verdighet. 

– I en landsby fant vi en gutt som 
var lenket som en hund. Vår første 
innskytelse var å ta barnet fra foreldrene 
og anmelde dem, men da vi fikk snakket 
med foreldrene, så vi at de faktisk 
gjorde sitt beste for gutten – ut fra det 
utdanningsnivået de hadde. De stolte 
ikke på myndighetene og hadde ikke 
registrert gutten fordi erfaringene deres 
var at kommunistregimet tok psykisk 
utviklingshemmede fra foreldrene. Det 
ville de ikke, og siden de måtte jobbe og 
gutten stakk til skogs uten tilsyn, lenket 
de ham fast. Vi fikk gutten registrert slik 
at foreldrene fikk omsorgslønn, som de jo 
hadde krav på, sier Makojevic. 

STØTT VÅRT 
ARBEID!

Send GAVE på sms 
til 2426 (200 kr)
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Tuva Krogh Widskjold,
Leder i Changemaker

Når 100 millioner mennesker årlig dør av 
sykdommer det finnes medisiner mot, er 
det noe som ikke stemmer. I høst setter 
Changemaker fokus på verdens tomme 
apoteker.

Tenk deg at du etter en ferietur til India 
kommer hjem med hepatitt C, en relativt 
vanlig sykdom i mange land, som kan føre til 
leversvikt og død uten skikkelig behandling. 
Det finnes en virkningsfull behandling, 
nesten uten bivirkninger. Dessverre har du 
ikke råd til de nye medisinene og må ta til 
takke med gamle medisiner som har svært 
smertefulle bivirkninger. Dette er realiteten 
for mange mennesker i for eksempel India, 
Pakistan og Myanmar. Bare i Karachi, den 
største byen i Pakistan, kan opptil én million 
mennesker være smittet. 

Heldigvis bor du i Norge, og til tross for at 
medisinen kan koste opp mot 900 000, støtter 
staten deg slik at du har råd til de nyeste og 
mest effektive medisinene på markedet. 
Dermed slipper du de verste bivirkningene 
og kan raskt komme tilbake til hverdagen.   
 
Dagens patentordning gjør det mulig å 
ta patent på en medisin i 20 år. I denne 
perioden har ingen lov til å produsere 
samme medisin, og eieren av patentet har 
monopol. Patentordningen motiverer til 
forskning, men resultatene kommer kun 
noen få til gode. Med monopoler kan prisen 
på medisin settes så høyt markedet tillater. 
Resultatet er  absurde medisinpriser og 
at forskningsmidlene kanaliseres  mot 
sykdommer som hovedsakelig rammer den 
rike delen av verden.  
 
I dag finnes det vaksine mot lungebetennelse. 
Likevel er sykdommen årsak til 15 prosent 
av dødsfall blant barn i verden. De to 

legemiddelselskapene som har rettighetene 
til å produsere vaksinen, tjente i løpet av fem 
år 240 milliarder kroner. Fem hundre tusen 
barn døde av lungebetennelse i den samme 
perioden. Vaksinen selges til langt over 
produksjonskostnad, og mange land har ikke 
tilstrekkelige ressurser til å inkludere den i 
vaksinasjonsprogrammet sitt.
 
Legemiddelselskapene tjener mest dersom 
de forsker på sykdommer som rammer 
mennesker med stor kjøpekraft. Mens 
sykdommer som elveblindhet og afrikansk 
sovesyke neglisjeres, er utvalget av medisiner 
mot hårtap og potensproblemer stort. I 
dag går 90 prosent av forskningsmidlene til 
forskning på sykdommer som rammer 10 
prosent av jordas befolkning. 
 
Dagens lyspunkt er at systemet er skapt av 
mennesker, og nettopp derfor kan vi endre 
det. Løsningene finnes. Det er på tide å 
gjøre noe med de dødelige medisinprisene. 
Changemaker krever at Norge støtter 
alternativer til dagens patentordning. 

En mulighet er et globalt helse-
innflytelsesfond. Fondet er en forsøksordning 
der patenteiere, ved å registre patentet sitt, 
lover å selge medisinen til produksjonspris 
mot å motta utbetalinger fra fondet basert på 
medisinens helsefremmende effekt. Dersom 
fondet er vellykket, vil det både redusere 
medisinprisen og skape økonomiske 
incentiver til å forske på medisin som 
tidligere ikke har vært attraktiv, inkludert 
medisin mot sykdommer som i hovedsak 
rammer fattige.
 
Hvert tredje menneske i verden har ikke 
tilgang til nødvendig medisiner. Hjelp oss å 
fylle verdens apoteker på popupotek.no

Fritt for medisin!

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. Tuva Krogh Widskjold er leder i Changemaker. www.changemaker.no

OFTE STILTE SPØRSMÅL  
TIL CHANGEMAKER

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

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

Send løsningen til på mail magasinet@nca.no og vær med i trekningen av en forundringspakke. Har du 
begynt å glede deg til jul? Tegn en julete tegning til oss. Kanskje kommer akkurat din tegning på trykk! 
Uansett får du en liten overraskelse fra oss.

SPØR EN VOKSEN.
• Hva skjer egentlig med pengene 

som vi gir til Kirkens Nødhjelp?
• Hvordan kan man gi mat, vann og 

klær til et land som bombes fordi 
det er krig?

• Hvorfor var de fattige i Brasils 
hovedstad lei seg fordi det ble 
arrangert OL der i sommer?

• Nå er det endelig kommet regn til 
Etiopia, men barna får fremdeles 
ikke nok mat. Hvorfor det?

O E L S K E

R E L A M A

H U M M E R

Ø K G A O O

S P A R E R

T O O B E B

I G L E V U

S A V I S Å

J A I D N I

HER FINNES DET MANGE ORD, 
BÅDE PÅ KRYSS OG TVERS. 
Hvor mange klarer du å finne? VEIEN TIL VANNET. 

Klarer du hjelpe Kari å finne 
riktig vei til vannet?

VANNSJEF FOR EN UKE
• Denne uken kan du være 

vannsjef i familien. Da skal du 
bestemme over vannet dere 
bruker hjemme, både hvor mye 
dere kan bruke og hva det skal 
koste. 

• Lag en prisliste og heng den på 
kjøleskapet. Hvor mye koster 
ett glass vann? Hva koster det å 
dusje? Hvor mye må man betale 
for å trekke ned på do? Familien 
din vil sikkert sette mer pris på 
vannet heretter. 
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NORGE RUNDT

Studentaksjonen
 Lørdag 10. september samlet studentene i Trondheim, 
Kristiansand, Oslo, Bergen, Lillehammer, Tromsø og Stavanger 
inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid for barns utdanning 
i Faryab i Afghanistan, i hovedsak til skolering av jenter, 
barnearbeidere og funksjonshemmede.  Studentene samler 
inn rundt  1000 kr per bøsse. Det er nok til å  sikre en elev 
undervisning og grunnleggende lese- og skriveferdigheter 
gjennom Kirkens Nødhjelps prosjekter. I fjor samlet studentene 
inn ca. 450.000 kr. Det var nok penger til å gi 500 barn og unge 
mulighet til utdanning! Det var Pamir Ehsas, som selv er født 
under borgerkrigen i Afghanistan, som startet Studentaksjonen 
i 2015. I år fikk han en ærespris av den afghanske ambassaden 
for sitt arbeid i Afghanistan. Her ser vi noen motiverte studenter 
fra Bergen: Simen Madslien, Vilde Thorud, Ola Lund, Veronica 
Viktil, Frida Kristin McPherson og Helge Kleven. 

Berørt av flyktningkrisen
 Vågsbygd menighet ble så engasjert av flyktningkrisen at de satte 
seg ned og hadde rådsmøte om situasjonen. Det resulterte i hjelp til 
flyktninger i lokalsamfunnet og utenfor landets grenser. 

Menighetsrådet bestemte seg for å bidra på tre forskjellige måter. Først 
og fremst med penger til Kirkens Nødhjelps arbeid blant flyktninger. Alle 
ofringer som egentlig var satt av til eget menighetsarbeid, ble satt av til 
Kirkens Nødhjelp. Til sammen ble det 14 formiddags- og kveldsmesser 
pluss to støttekonserter og juleofferet. Til sammen ble nesten 160 000 
kroner sendt til Kirkens Nødhjelp. 

– Vi er en menighet som ikke er presset økonomisk, så vi hadde råd 
til det. Vi ville ikke bare sette av penger, for vi ville at de som kom til 
gudstjeneste, skulle få en mulighet til å gi til flyktningene. Det resulterte 
også i noe mer penger enn hva vi normalt ville fått inn i ofringer, sier Per 
Gunnar Pedersen, daglig leder i menigheten. 

SYKLER OG KAFÉ
Menigheten var ikke fornøyd med bare å gi til de som er på flukt fra krig 
og nød. De ville også hjelpe flyktningene som er kommet til Vågsbygd. 
Dermed satt man i gang med flyktningkafé hver mandag. Tiltaket er 
svært godt besøkt med 40–50 flyktninger og 20–30 frivillige hver uke.  

– Det er blitt en språkkafé der man lærer norsk rundt bordet. 
Mange har fått god kontakt med flyktningene og har invitert dem med 
på middager og hytteturer. Kirketjeneren vår er fra Tyrkia og snakker 
arabisk, og han har vært en nøkkelperson for oss, sier Pedersen. Han 
legger til at menigheten reagerte umiddelbart på et kommunalt vedtak 
om at flyktningene ikke lenger skulle få gratis busskort. Da samlet man 
inn «en haug» med gamle sykler og reparerte dem slik at de igjen kom 
seg gratis til menigheten og språkkaféen der.   

Samler 200 til kirkekonsert 
 Da Reidar Skaaland havnet i en alvorlig motorsykkelulykke i 2006, bestemte han seg for å gjøre noe for 
andre. Hvert år holder organisten en støttekonsert for Kirkens Nødhjelp. 

– Jeg hadde brukt mye tid på krykker under rehabiliteringen, så jeg ville først og fremst hjelpe 
funksjonshemmede barn i Zambia via Kirkens Nødhjelp. Etter tre år bestemte vi oss for at pengene går til 
hele Kirkens Nødhjelps arbeid, sier Reidar Skaaland.

Frem til nå har han samlet inn 200 000 kroner på konsertene. Som organist i kirka har han mange kontakter, 
og han har med seg både lokale musikere og musikere fra Musikkonservatoriet i byen samt kor. Alle stiller 
opp gratis, og Skaaland sier at det ikke er vanskelig å få folk til å stille. 

– Dette er blitt et naturlig engasjement. Jeg er nå 53 år, og det er viktig å holde på med noe meningsfylt 
mens jeg fremdeles kan. Skal man høste, må man så, sier Skaaland.  

BT: Hvert år i august/september inviterer Reidar Skaaland til støttekonsert i Kristiansand. Det har gitt 
Kirkens Nødhjelp 200 000 kroner. 

STØTT VÅRT 
ARBEID!

Bli fast giver på
kirkensnodhjelp.no
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Global uke
 For kirkene har kampen mot global urettferdighet alltid 
vært viktig. Global uke er et initiativ fra kirkene i Norge, 
samlet i Norges Kristne Råd (NKR) om å gå sammen for 
å belyse global urettferdighet sammen og samtidig i løpet 
av en fast årlig uke. I år vil Global uke omhandle «Moderne 
slaveri». Datoer for uka er søndag 13. til søndag 20. november. 
Global uke drives med støtte fra Norad, Kirkens Nødhjelp og 
kirkesamfunnene i NKR.

Haram: 

40 000 til rent vann
 En gruppe elever fra Haram videregående skole satte i gang et 
prosjekt: å lage en støttekonsert der inntekten skulle gå til Kirkens 
Nødhjelps arbeid i Etiopia.

Noen sang og spilte, noen danset og andre strikket votter, 
bakte kaker, laget drops og diverse som skulle selges i pausen på 
konserten. Dette ble gjort i tillegg til skolens vanlige OD-dag, og 
elevene som var med, brukte mye av fritiden sin på å få prosjektet 
i havn. I tillegg hadde skolen online-aksjon gående, der de som 
ikke kunne komme på konserten fikk anledning til å donere på 
nettsidene til Kirkens Nødhjelp.

Alt dette resulterte i at skolen, på en helt vanlig torsdag, klarte å 
samle inn over 40 000 kroner til arbeidet i Etiopia. 

– Denne summen er liten i den store sammenhengen, men vi 
tenker at den sikkert betyr ALT for de rundt 200 menneskene som 
får tilgang til varig rent vann. Uten vann og mat dør vi – så enkelt, 
og så grusomt, er det. Det er rart å tenke på at vi i Norge tar rent 
vann fullstendig for gitt. I tillegg til at det føltes veldig meningsfullt, 
så var det også veldig gøy! Det å være sammen, bli bedre kjent 
med elever fra ulike linjer på skolen og klare å gjennomføre et 
slikt prosjekt var virkelig en flott opplevelse. Verdt innsatsen, 
konkluderer Julie Elise Tronstad på vegne av elever og lærere ved 
Haram videregående skole. 

Dere er verdens lys!
«Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. 
Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, 
man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal 
deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene 
dere gjør, og prise deres Far i himmelen!»   Matt. 5, 14-16

«Kirkene i Midtøsten har satt kvinners lys under et kar. Nå er det 
på tide at vi lar det lyse til velsignelse for kirke og samfunn», forkynte 
den palestinske presten fra prekestolen. Vi feirer gudstjeneste i 
Beit Jala under partnermøtet til vår søsterkirke, Den lutherske 
kirken i Jordan og det hellige land (ELCJHL). Kvinners kår i kirke og 
samfunn er hovedtema, og kirkerådet har nylig vedtatt Det lutherske 
verdensforbunds «Gender Justice Policy»-dokument som innebærer 
full likestilling mellom kvinner og menn. 

Jeg har aldri vært til stede på noen gudstjeneste eller møte i Den 
norske kirke hvor mannlige prester så klart begrunner likestilling og 
kjønnsrettferdighet som noe naturlig og nødvendig ut fra Bibelens 
tekster om kvinner og menn, som her i Beit Jala. ELCJHL gleder seg nå 
til at den første kvinnelige presten snart skal ordineres.

Vi er i et gammeldags patriarkalsk samfunn hvor tradisjonelle 
kjønnsroller diskriminerer kvinner grovt, både i religiøse og sekulære 
sammenhenger. Kvinners frihet begrenses av menn, og i realiteten er 
både unge og gifte kvinner umyndige med liten kontroll over sitt eget 
liv. Dessverre opplever altfor mange kvinner vold i familien, og de er 
ekstremt sårbare om slikt meldes til myndighetene. Skilsmisse er 
vanskelig og skjer på vanligvis på mannens premisser. Til tross for at 
palestinske kvinner har relativt høy utdannelse, har få lønnet arbeid, og 
deres deltagelse i politikk og samfunnsliv er svært lav.

I Jordan, Palestina og Israel (som ellers i Midtøsten) reguleres 
familieforhold rettslig av religiøse familieretter, både innenfor jødedom, 
islam og kristendom. Det er ikke bare islam som har religiøse 
(sharia) domstoler. Familieretten regulerer ekteskap, skilsmisse, 
barnefordeling, arv osv. Det er ikke mulig å gå til sekulære dommere 
for å inngå ekteskap eller få avklart familietvister.  Den tallmessig lille 
lutherske kirka gir et fantastisk kristent vitnesbyrd når den nå har 
etablert en luthersk familierett som bygger på full likestilling mellom 
kvinner og menn. Skilsmisse er mulig, og det er lik arverett mellom 
kjønnene. Retten har også en kvinnelig dommer. Dette er unikt – det 
finnes ikke noe tilsvarende i noen kirke eller andre religiøse samfunn i 
Midtøsten. 

Dette har den lutherske kirken fått til, til tross for en svært krevende 
situasjon under den israelske okkupasjonen, sterke motkrefter i det 
patriarkalske samfunnet og store sosiale og økonomiske utfordringer. 
Partnerskapet i Det lutherske verdensforbund har vært en viktig støtte. 
Våre søsken i Palestina vitner i praksis om hva kristent menneskesyn 
og nestekjærlighet handler om. De viser hva vi kan få til om vi tør å tro 
og handle ut fra Guds ord om likeverd og rettferdighet.  I disse dager 
markerer vi «Kirkeuka for fred i Israel og Palestina». Fred skaper vi 
gjennom å la lyset skinne og våge å handle i tro på at rettferdigheten er 
på frammarsj.

Av Berit Hagen Agøy, 
Generalsekretær i Mellomkirkelig råd 

for Den norske kirke

Andakt
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AKTUELT KLIMAENDRINGER

MENS VI SOLER OSS I SØR, 
FORSVINNER ISEN I NORD

Det har ikke manglet på bilder av varme og sol den siste tiden. Men samtidig 
som solen steker, så blir det stadig mindre is her på Svalbard. Arktis er 
jordens barometer - og det er på tide å følge nøye med på tempen
PÅ SVALBARD, TEKST OG FOTO: Leif Magne Helgesen

Den siste tiden har jeg sett 
bilder fra varme dager ulike 
steder i Norge. At det samtidig 
ligger snø på bakken og er 
grå dager i Longyearbyen, det 

er helt greit. Vi trenger de kuldegradene 
vi kan få i Arktis. Nå er imidlertid våren 
også på gang her i nord. Snøen er i ferd 
med å tine, og ulike fuglearter er på vei 
inn fjorden.

At snøen tiner, er ikke dramatisk, 
for det er naturens vandring gjennom 
året. Men at isen på Svalbard smelter, 
det er dramatisk. Hva som er naturlige 
svingninger, og hva som skyldes 
menneskeskapte klimaendringer er 
vanskelig å vite helt eksakt. Likevel er det 
grunn til å rope et varsko. Selv med det 
blotte øyet er det mulig å se endringer.

De siste årene har det minsket 
på vinterisen i fjordene. Gjennom 
vintermånedene besøker jeg alle 
bosetninger på Svalbard. Denne vinteren 
har fjordisen på vestkysten av Svalbard 
uteblitt. Brefronten har gått rett ned 
i åpent vann. Det er første gangen jeg 
opplever dette i løpet av mine ti vintre 
på øyriket. På Svalbards største fjord, 
Isfjorden, har det ikke vært is på snart 
20 år. Det unormale er i ferd med å bli 
normalt. 

Det er den samme utviklingen med 
havisen rundt Svalbard som er på et 
rekordlavt nivå. Det er Meteorologisk 
institutt, som måler isen jevnlig, som 

melder om dette. For noen år siden var 
jeg med en vennegjeng på båttur. Vi satte 
kursen så langt nord vi kunne komme 
i slutten av juni, og vi kom lengre enn 
kapteinen noen gang hadde vært. Den 
som stod og tok imot oss på isen langt 
nord for Svalbard, var selveste kongen, 
isbjørnen.

Klimaendringer gjør seg gjeldende på 
flere måter. Nye arter observeres lenger 
nord – både i sjø, i luft og på land. Det 
kan fortrenge de artene som holder til 
der i dag. Det at det ble fisket makrell i 
Isfjorden utenfor Longyearbyen for noen 
få år siden, var en ny observasjon. De 
siste årene er det også observert både 
snøugle og ravn i området, og økende 
mengder av gås utfordrer beiteområdene. 
Hvis dette viser en utvikling, så vil det få 
konsekvenser for Svalbardrypa og andre 
naturlige arter i Arktis.

Når temperaturen øker og isen 
smelter, trues den skjøre balansen 
i Arktis. Temperaturen i Arktis er 
nær smeltepunktet. Små økninger vil 
medføre dramatiske endringer. Om 
balansen i nord endres, så vil det også 
få store ringvirkninger i sør. Arktis er et 
barometer for klimaet på hele jorden. Det 

som skjer i nord, kan merkes i sør. 
Det er verdens fattige og de kommende 

generasjonene som er mest utsatt 
for klimaendringer. De fattige har 
ikke solide hus og er dermed mer 
sårbare for ekstremvær, tørke og flom. 
Avlinger som svikter, vil ha dramatiske 
konsekvenser både på kort og lang sikt. 
Derfor er det viktig at vi også snakker om 
klimarettferdighet.

Slekter som kommer etter oss, vil være 
helt avhengig av at vi gir dem en god arv. 
Derfor er det viktig å bry seg om de spor vi 
mennesker setter etter oss. Det å bry seg 
handler om etiske valg. God klimaetikk er 
å utøve en solidaritet utover geografiske 
grenser og generasjoner.

Når livet er truet, har vi alle et etisk 
ansvar. Det gjelder både når menneskers 
liv og natur er truet. Det å bry seg i 
klimasaken er å løfte frem et positivt 
menneskesyn på at vi faktisk påvirker 
jorden med de liv vi lever, og at vi har 
mulighet til å gjøre noe med det.

Naturen i Arktis er en verdensarv vi alle 
har ansvar for. De største utfordringer i 
Arktis kommer fra byer og land i sør. Det 
er første gang i historien vi er over sju 
milliarder mennesker på vår lille klode. 
Det er også første gang at vi forbrenner 
fossile brennstoffer i så store mengder 
som i dag. Det er mange dilemmaer og 
utfordringer, men vi har muligheten til å 
være med på å skape en bedre fremtid.
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Kirsti Næss er seniorrådgiver 
i Kirkens Nødhjelp og har 
arbeidet ved kontoret i 
Jerusalem. Hun har sett 
utviklingen på nært hold og 

var til stede under krigen for to år siden. 

BYGG FRED IKKE MURER
- Det mest kritiske nå er blokaden av Gaza. 
Fortsatt har 75 000 av de 100 000 som ble 
hjemløse etter siste krig, ikke noe hjem å 
gå til. Importrestriksjonene på byggevarer 
hindrer gjenoppbygging, og blokaden 
hindrer eksport så næringslivet kan få 
utvikle seg. Bevegelsesrestriksjoner 
hindrer også bøndenes tilgang til jordene 
nær grensa og fiskernes tilgang til havet 
utenfor 6 nautiske mil, forklarer Næss 
som kjenner mange lokale og har hørt 
mange vonde historier:

- Foreldre er bekymret for barna og 
ungdommene sine i Gaza. De fortalte 
hvordan denne menneskeskapte uretten 
nødvendigvis fører til hat. Ungdommene 
opplever at israelere og jøder er noen 
som bomber dem og dreper slektninger 
og venner og hindrer dem i å leve normale 
liv.  Det er kun de eldre som kan minnes 
en tid hvor de hadde jødiske venner og 
dro på restaurant i Tel Aviv, forteller 
hun og legger til at det også er stor 
grunn til bekymring for hva som skjer 
av frustrasjon og økt vold som følge av å 
leve innesperret uten mulighet til jobb og 
å bygge seg et liv.  

I tillegg er husødeleggelsene og 
tvangsflyttingen av palestinere på 
Vestbredden et stort problem. Det skjer 
samtidig med at de jødiske bosettingene 
utvides og nye kommer til. 

- I 2016 har det vært en dramatisk 
økning i den israelske statens 
ødeleggelse av palestinsk eiendom. 
Det gjelder også nødhjelp gitt av det 
internasjonale samfunnet, forklarer 
Næss. Både blokaden, tvangsflyttingen, 
bosettingene og seperasjonsmuren er 
klare folkerettsbrudd. 

- Når det gjelder muligheten for 
løsning har vi på den ene siden den mest 
aggressive israelske regjeringen på 
lenge, og på palestinsk side en splittelse 
mellom Fatah og Hamas (Vestbredden og 
Gaza) som hindrer palestinsk utvikling 
og statsbygging. Det internasjonale 
samfunnet, inkludert Norge, peker 
igjen og igjen på folkerettsbruddene og 
ber om at de må opphøre. Men verbal 
fordømmelsene følges ikke opp av 
handling, og overgrepene fortsetter 
og intensiveres. Dette er ikke bare et 
problem for utviklingen i Palestina–
Israel, men undergraver også respekten 
for folkeretten og menneskerettighetene 
globalt, sier Næss.

NY SATSING 
Kirkens Nødhjelp jobber bare gjennom 
lokale partnere. De er palestinske 
og israelske menneskerettighets- og 
kvinneorganisasjoner, samt kristne 
og kirkelige organisasjoner. Historisk 
har kirker i Midtøsten vært viktige 
bidragsytere innen både helse og 
utdanning. 

- Middle East Council of Churches, 
som vi støtter, driver blant annet både 
helseklinikker og yrkesskoler i Gaza, og 
nyter tillitt i alle leire.  Det er de lokale 
partnerne som må skape endringene, vi 
kan bare støtte dem i dette arbeidet, sier 
Næss.  

Fra januar i år har Kirkens Nødhjelp 
og Folkekirkens Nødhjælp (Danmark) 
utviklet et felles program, for bedre 
utnyttelse av ressursene. Begge 
organisasjonene er en del av ACT 
samarbeidet. ( Acting by Churches 
Together) Framover vil kontoret prioritere 
fire områder: 
• Å fremme at folk får delta på 

demokratisk vis i lokale beslutninger.
• Å bedre mulighetene for inntektsgivende 

arbeid, spesielt for kvinner og ungdom. 
• Å øke beredskapen ved akutte kriser. 
• Å jobbe for gode internasjonal 

beslutninger i konflikten. 
- Det siste betyr å presse på for at 

stater og næringsliv skal overholde sine 
folkerettslige og menneskerettslige 
forpliktelser. Vår deltakelse i Kirkeuka 
er et ledd i dette arbeidet, avslutter 
seniorrådgiver Kirsti Næss. 

Vi må holde oss våkne 
og kjempe for fred

Vi må aldri slutte å snakke om uretten som skjer og arbeide for at dem som sitter med 
makt finner en fredelig løsning. Det må bli slutt på okkupasjonen så både palestinere 
og Israelere får  trygghet og selvbestemmelse.  Derfor er kirkeuka så viktig. 
TEKST OG FOTO: Jorunn Strand Askeland FOTO: Anja Michelsen/Kirkens Nødhjelp

AKTUELT KIRKEUKA FOR FRED

Kirkeuka for fred
 Kirkeuka for fred er en årlig bønne- og 
solidaritetsuke for å få slutt på den ulovlige 
okkupasjonen og sikre en rettferdig fred i 
Palestina og Israel. Datoene i år er 18.-25. 
september.

Kirkenes Verdensråd er initiativtager, og 

i Norge går flere kirker og kirkelig baserte 
organisasjoner sammen om å planlegge og 
arrangere aktiviteter i tilknytning til Kirkeuka, 
deriblant Kirkens Nødhjelp. Årets tema er: 
"Bygg fred, ikke murer", og målet er å bidra 
til å sikre fred, verdighet og like rettigheter 
for alle mennesker som lever i Palestina og 
Israel. 

Vi tror at Gud bryter ned murer (Ef 2,14) 
Vi tror at det er mulig å finne en fredelig 

løsning som avslutter okkupasjonen 
og ivaretar behovet for sikkerhet og 
selvbestemmelse for både palestinere og 
israelere. 

Les mer:  www.kirkeukaforfred.no/ 
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Fred. Olsen & Co.

Off shore Drilling – Cruise – Renewable Energy

Visit us at: www.fredolsen.no, www.bonheur.net, www.ganger-rolf.com or call: (+47) 22 34 10 00
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Steinkargata 29, 4006 Stavanger 

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

www.norganic.no

Ø k o l o g i s k  g r o s s i s t  f o r  h e l e  N o r g e
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www.infodoc.no

Infodoc 
Plenario

Trygt, stabilt og effektivt
- Laget for fremtiden
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NorwegiaN Hull CluB
er eN globalt ledeNde aktør iNNeN 

maritim forsikriNg 

www.norclub.no
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Slik bruker vi pengene: Slik jobber vi:

Går til formålet 

Administrasjon

Anska�else av midler 

Langsiktig utvikling

Nødhjelp

Beslutningspåvirkning

Går til formålet 

Administrasjon

Anskaffelse av midler 

Langsiktig utvikling

Nødhjelp

Beslutningspåvirkning

Går til formålet 90, 2 % 

Administrasjon 6,5 %

Anskaffelse av midler 3,3 % 

Langsiktig utviklingsarbeid 64,9 %

Nødhjelp 24,3 %

Beslutningspåvirkning 10,8 %

91,1

4,5

4,5

• 1,8W solcellepanel
• LFP-batteri: lades på 4–8 t
• 3 lysstyrker: lys i 4–100 t
• mobillader

SunBell Solar LED
599,-

Fang lys, få lys, gi lys!

Solcellelampen SunBell gir deg dagslys på sommerens utflukter når solen har gått ned. 
Du gir lyse utsikter til noen som bare ønsker seg en fremtid.

Kjøp solcellelampen på www.kirkensnodhjelp.no/sunbell


