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La flere fylle fem
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Eyvind Skeie
AKTUELT

Haiti

La flere
fylle fem!
De første fem årene er de 
farligste i et barns liv. Sammen 
gir vi flere barn en fremtid. 
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TEMA KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

Du er der.
Du er i Afghanistan, Algerie, Angola, Armenia, Brasil, Burundi, Cuba, Den dominikanske 
republikk, DR Kongo, Etiopia, Guatemala, Haiti, Hellas, India, Irak, Israel, Jordan, Kenya, 
Laos, Libanon, Malawi, Mali, Montenegro, Myanmar, Nepal, Pakistan, Palestina, Romania, 
Russland, Serbia, Somalia, Sudan, Syria, Sør-Afrika, Sør-Sudan, Tanzania, Vest-Sahara, 
Vietnam og Zambia.

Du er med og gir folk beskyttelse, etableringsstøtte, geiter, helsetjenester, hygieneartikler, 
jobbmuligheter, kyllinger, mat, myggnett, psykososial støtte, rent vann, sanitærtjenester, 
strøm, telt, tepper, utdanning, yrkesopplæring og mye, mye mer.

Du kjemper for fred, frihet, likestilling, likeverd og retten til helse og skolegang – og mot 
avskoging, illegitim gjeld, kjønnsbasert vold, klimaendringer, korrupsjon, norske våpen 
på avveie, ulikhet, ulovlig kapitalflukt, bare for å nevne noe.

Du er Kirkens Nødhjelp, enten du arrangerer fasteaksjon, reiser til katastrofeområder for 
vår beredskapsgruppe, tar opp offer i din menighet, arrangerer studentaksjon, gir månedlig 
over AvtaleGiro, signerer opprop, er prosjektpartner, responderer på giverbrev, går med 
bøsse, starter din egen digitale innsamlingsaksjon, gir på sms, er katastrofepartner, deler 
våre poster i sosiale medier, vippser oss, holder foredrag i fastetiden, tar oss med i ditt 
testamente, kjøper gaver i nettbutikken vår eller støtter vårt arbeid på andre måter.

Stort eller lite – med ditt bidrag er du der sammen med oss. Og ikke bare med Kirkens 
Nødhjelp, våre søsterorganisasjoner og lokale partnere over hele verden. Du er del av en 
global bevegelse for rettferdighet.

Takk for at du er med!
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LEDER
Anne-Marie Helland

Generalsekretær i 
Kirkens Nødhjelp

Forsiden: Lavania Khiri Saido og familien er 
på flukt fra IS i Nord-Irak. De bor i 
flyktningleiren Kabarto hvor Kirkens Nødhjelp 
sikrer vann og sanitærløsninger for 28 000 
mennesker. Lavania fylte fem år i 
flyktningleiren Kabarto. – Når jeg blir stor, vil 
jeg bli lege, forteller hun.    
Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

MILJØMERKET

241    TRYKKSAK    7
17

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 religiø-
se 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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Kirkens Nødhjelp-magasinet utgis fem ganger 
i året i et opplag på cirka 60 000. Bladet er 
gratis og sendes til alle givere og 
støttespillere. Magasinet har lave 
produksjons- og trykkekostnader og arbeidet 
støttes av Norad. Ønsker du å motta Kirkens 
Nødhjelp-magasinet? Send din postadresse til 
giver@nca.no.

Oppgi dine endringer: 
1. Skal du flytte eller endre adresse?
2. Ønsker du Magasinet på e-post istedenfor  
 i postkassen?
3. Får du flere Magasinet til samme   
 husstand, men ønsker bare ett?
 Send en e-post eller ring mellom  
 8.30 og 15.30

Besøksadresse: Bernhard Getz gate 3
Postadresse: Pb 7100, St Olavs Plass,  
0130 Oslo
Telefon: 22 09 27 00
E-post: giver@nca.no
Internett: www.kirkensnødhjelp.no
Gavekonto: 1594 22 87248

Kirkens Nødhjelp er medlem i  
Innsamlingskontrollen

Norad støtter Kirkens Nødhjelps  
arbeid for en rettferdig verden

Visste du at den ekstreme 
fattigdommen i verden er halvert de 
siste 25 årene? At ni av ti mennesker 
nå har tilgang til rent vann? Og 
at mødre- og barnedødeligheten 

nesten er halvert? 

Det er ikke bare medias ansvar at nesten alle 
nyhetene vi ser, hører og leser, er dårlige. Vi 
i Kirkens Nødhjelp er også mer opptatt av 
de 670 millioner menneskene som fortsatt 
mangler tilgang til rent vann, enn de over 100 
millionene som har fått rent vann bare på de 
to årene siden vi hadde TV-aksjonen i 2014. 
Og vi snakker mer om de 5,9 millionene barna 
under fem år som døde i fjor, enn alle som 
overlevde takket være fremskrittene også vi 
har bidratt til.

Vi måler oss selv og blir målt på resultater. 
Likevel kan vi ikke feire før alle mennesker i 
verden har de samme mulighetene til å leve 
sunne, trygge, gode liv. 

Fremgangen kan styrke vår tro på at det 
nytter, men hvert eneste menneske som lever 
og dør i fattigdom, fare og undertrykkelse, er 

en påminnelse om jobben som ligger foran 
oss.

I julen feirer vi barnet som er født. For oss i 
Kirkens Nødhjelp er det naturlig å bruke julen 
til å sette søkelyset på barna som blir født inn 
i vår verden i dag. Mer enn halvparten av alle 
barnedødsfallene i verden, skjer i forbindelse 
med svangerskap og fødsel. Men barn dør 
også av meslinger, diaré og underernæring. 
Og det er særlig de fem første årene som er 
kritiske. I denne utgaven av Kirkens Nødhjelp-
magasinet, møter vi jordfaren Vinjeru fra 
Malawi. Å fylle fem år er som å krysse en bro, 
sier han. Det er vårt felles ansvar å gjøre alt vi 
kan for å få alle barn trygt over denne broen.
La oss synge «Deilig er jorden» denne julen 
og minne oss selv om at det faktisk finnes 
godhet i verden. Og la oss synge «Et barn 
er født i Betlehem» og huske på dem Jesus 
kaller sine minste søsken. 

Veien til den magiske femårsdagen begynner 
med en trygg fødsel, helsetjenester, rent 
vann, god ernæring og trygghet. Resten er 
kjærlighet, og kjærlighet finnes overalt.

Den magiske 
femårsdagen

• 1,8W solcellepanel
• LFP-batteri: lades på 4–8 t

• 3 lysstyrker: lys i 4–100 t
• mobillader

SunBell Solar LED
599,-
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Se glimt fra Kirkens Nødhjelps arbeid over hele 
verden

 8 TEMA: LA FLERE FYLLE FEM!
Bli med til Malawi der våre lokale partnere – og 
jordmor Vinjeru Mhango (29)  – gir tusenvis av 
barn en trygg fødsel og et godt helsetilbud. 
Vi tar deg også med til Nord-Irak, hvor du 
møter barn og familier som har flyktet fra IS. 
I leiren Kabarto, hvor Kirkens Nødhjelp  blant 
annet sikrer rent vann, har Lavania (5) og 
familien funnet trygghet. 

 24 PORTRETT
  Møt Eyvind Skeiet
 26  AKTUELT: HAITI

Kirkens Nødhjelp var raskt ute med hjelp til 
de orkanrammede på Haiti. I løpet av få dager 
klarte man å reparere vannforsyningen til 
12.000 mennesker i landsbyen Bereau utenfor 
Torbeck. Mange av de som er rammet er 
desperate, og arbeidet er svært vanskelig. 

 28 ELEVBESØK I ETIOPIA
Mange skoler gjør en imponerende innsats 
og samler inn penger til Kirkens Nødhjelps 
prosjekter. I høst har elever fra Stabekk og 
Asker dratt ned til Etiopia for selv å se hvordan 
pengene blir brukt. 

 30 NETTBUTIKKEN 10 ÅR
 32 GAVENYHETENE 
  SOM FORANDRER VERDEN!
 34 TETT PÅ  

Ingrid Barikmo, næringsmiddelteknolog, 
hygieneekspert, og del av Kirkens Nødhjelps 
beredskapsgruppe,  

  36 OMVENDT JULEKALENDER
Vi lot Andrea og Marie teste ut den nye 
julekalenderen fra Kirkens Nødhjelp – der 
poenget er å gi, ikke få. Men, hva synes 
de egentlig om å få oppgaver istedenfor 
sjokolade?

 38 NORGE RUNDT
  Se glimt fra lokale aktiviteter
 39 ANDAKT
  Av Lise Martinussen
 40 AKTUELT  
  Changemakerspalten

KIRKENS NØDHJELPS GEIT 10 ÅR
I 10 år har Kirkens Nødhjelp solgt symbolske 
geiter, og mange tusen har havnet under norske 
juletrær. Det har det blitt en god del ekte geiter ut 
av – delt ut blant annet til kvinner som har opplevd 
overgrep i krigen i Kongo. Mottakerne av geitene 
skal gi videre nye geitekillinger til andre trengende 
– slik at de symbolske julegavene i Norge får et 
langt liv som gaver til fattige i Afrika og Asia. 

30»

TEMA: LA FLERE FYLLE FEM!  Et barn er født , ufattelig sårbart og med et 
uendelig potensial. Skal hun vokse opp og løse kreftgåten, starte sin egen bedrift 
eller bli verdens beste lærer? Det vet ingen. Men vi vet at hun først må overleve 
barndommen sin. Og vi vet at de første fem leveårene er kritiske.

8»

PORTRETT: 
EYVIND SKEIE
Alle barn kjenner til Eyvind 
Skeies sang "Tenn lys". 
Da Kirkens Nødhjelp ba 
Skeie om å lage et femte 
vers til den tradisjonelle 
adventsangen i forbindelse 
med juleaksjonen "La flere 
fylle fem", var det ikke nei 
i hans munn. I portrettet 
forteller Skeie hvorfor han 
synes det er viktig at verdens 
fattige barn fikk sitt eget 
vers i sangen. Blant annet. 

24
»



  Malawi:  
Helsesenter åpnet
	I høst åpnet Kirkens Nødhjelp et nytt helsesenter i 
Malawi. Med støtte fra den norske ambassaden bygde 
Kirkens Nødhjelp fødestue, tilhørende klinikk og boliger 
for ansatte. Kirkens Nødhjelp har bygd flere fødestuer og 
klinikkbygninger siden organisasjonen har fokusert på å 
bedre helsetilbudet for gravide, nyfødte og småbarn. Tchalo 
helsesenter ble overlevert til Kirkens Nødhjelps partner 
Livingstonia Synod, som arbeider under den kirkelige 
helseparaplyen Christian Health Association of Malawi 
(CHAM). CHAM har avtale med helsedepartementet, som har 
ansvar å lønne ansatte, mens medisiner og utstyr til senteret 
i vesentlig grad må skaffes til veie av CHAM. Helsesenteret 
ligger ved Malawi-sjøen, og høye fjell omkranser området. 
Det er ingen kjøreveier som fører til klinikken, men Tchalo 
nås med båt eller til fots. Siden sterk vind og krappe bølger 
til tider kan hindre de gravide å nå Tchalo, bes kvinnene og 
deres ektemenn om å komme til senteret i god tid. Allerede 
ved åpningen var det åtte fødeklare kvinner på senteret. 
Klokken to samme natt kom det første barnet til verden. 
Selv om mødrehelse er et stort problem i utkant-Malawi, 
har systematisk innsats – ikke minst av Kirkens Nødhjelps 
partnere – ført til at barnedødeligheten har sunket med 50 
% de siste seks årene. I løpet av 2016 vil Kirkens Nødhjelp ha 
overlatt seks slike klinikker til CHAM og to til myndighetene. 
Foto: Birgit Heimdal Villumstad/Kirkens Nødhjelp

  Guatemala:  
Vannkraftverk gir ny energi
	Fire mayalandsbyer i Guatemala har i løpet av de siste fire årene fått 
tilgang til ren energi gjennom små vannkraftverk som de har bygget sammen 
med Kirkens Nødhjelps partnere, og nå selv er eiere av. Prosjektstøtten 
som kom fra den norske ambassaden, er nå avsluttet, men disse barna fra 
landsbyen la Taña fikk først feiret vannkraftverket sitt med et opptog der 
alle skoleelevene i området deltok. Barna med hjelmene skal forestille 
«electricistas comunitarias» – lokale elektrikere/operatører av vannkraftverk. 
Vannkraftverkprosjektene er et eksempel på arbeidet Kirkens Nødhjelp skal 
videreføre gjennom vårt nye felles landprogram med andre europeiske ACT-
organisasjoner i Guatemala.
Foto: Kristina Rødahl/Kirkens Nødhjelp
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VERDEN RUNDT

  Pakistan:  
Hygienetrening i Pakistan 
	I oktober inviterte Kirkens Nødhjelp sine partnere i Shangladistriktet til et 
hygienekurs over tre dager. Målet var å øke kompetansen til  hygienearbeidere 
som jobber på bakken i dette området. Hygiene og sanitærarbeid overfor barn 
hadde et spesielt fokus på kurset, og deltakerne brukte mye tid på å dele 
erfaringer slik at man skulle lære av hverandres fiasko- og suksesshistorier. 
Zohaib Hassan i Kirkens Nødhjelp Pakistan ledet kurset. Han var spesielt 
imponert over hvor aktive deltakerne var. 

– Disse 22 verktøyene vi lærer bort skal reduserer helserisikoen for diare 
og andre sykdommer ved at befolkningen får mer kunnskap om menstruasjon, 
håndvask og håndtering av vann og lagring av mat, sier Hassan etter kurset.
Foto: Kirkens Nødhjelp



  Malawi:  
Besøkte sykepleierstudenter 
	Statssekretær Laila Bokhari besøkte nylig Malawi og  Nkhoma 
sykepleierskole, som Kirkens Nødhjelp støtter. Kirkens Nødhjelp har særlig 
satset på utvikling av læreplaner og lederopplæring ved sykepleierskolen, 
men har også vært tungt inne med bygging av administrasjons- og 
undervisningsbygg, studentboliger, bibliotek, kantine og praksislaboratorium. 
Prosjektet er støttet av den norske ambassaden i Malawi, og ambassadør Kikkan 
Haugen var med statssekretæren på besøket. Under besøket understreket 
Bokhari at sykepleierskolen representerer to av hovedsatsingsområdene til 
regjeringens bistandsarbeid – nemlig helse og utdanning. Kirkens Nødhjelp 
håper at besøket kan bidra til at vårt samarbeid med den norske ambassaden 
innenfor helsesektoren kan tas opp igjen. Ambassaden kuttet etter mange år 
denne støtten til Kirkens Nødhjelps arbeid i 2016.  
Foto: Stein Villumstad/Kirkens Nødhjelp

  Etiopia:  
Innbringende bier 
	I år kan du kjøpe en bikube som en av gavene som forandrer 
verden. Vi har vært i Etiopia og sett hvordan 20 bikuber endret livet 
til 20 landløse i et av de tørreste områdene i Etiopia.

For fem år siden var åsene i Addis Alem så tørre at det knapt var et 
tre eller en gresstust å se. Området, som kan være uten regn i opptil 
ni måneder, var det eneste stedet kyrne i området kunne gresse.

Berhanu var en av de landløse som slet med å skaffe seg et 
levebrød i distriktet. I 2011 bestemte Kirkens Nødhjelp seg for å 
avhjelpe situasjonen til de landløse sammen med partneren Den 
etiopiske evangeliske kirke. Man startet et klimaprogram der man 
blant annet stengte av områder en periode for å la naturen komme 
seg igjen. Området Beles Kuhil ble avstengt i 2012, og 20 landløse 
har plantet trær i åsen, noe som ikke bare har hjulpet med å få 
naturen tilbake til det den var; trærne lokket også bier til åsen. 
Kirkens Nødhjelp så hvordan biene trivdes og ga de landløse 20 
bikuber, 16 bikolonier og kurs i birøkting. De landløse startet da sitt 
eget bikooperativ.

– Området så helt annerledes ut for tre år siden, og vi hadde ikke 
noe fast inntekt, sier Berhanu Dire, lederen for kooperativet. 

I dag gir kooperativets 20 bikuber 150 kilo honning hvert 
år. Produksjonen har økt hvert år, men Berhanu forteller at 
hovedinntektene deres kommer fra videresalg av bikolonier til andre 
bønder i området. En bikoloni selges for 730 norske kroner.

Tørken som rammet Etiopia i vinter, ga store utslag i 
honningproduksjonen. – Vi fikk ikke høstet mye honning i vinter, sier 
Berhanu. Men kooperativet gir ikke opp og håper på å bli de beste 
honningprodusentene i området. I tillegg har birøkterne lært seg en 
ny kunst, nemlig kunsten å spare. – Vi har spart 30 000 norske kroner 
til nå, sier Berhanu stolt.    
Foto: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp
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  Zambia:  
Konferanse med partnere 
	I høst møttes Kirkens Nødhjelps partnere og våre partnere i ACT-
samarbeidet til sivilsamfunnskonferanse i Zambia for å lage gode strategier 
for arbeidet frem mot 2020. 

Blant annet diskuterte man hvordan flyktningekrisen har ført til at 
europeiske land har brukt bistandspenger til å trygge landenes egne grenser 
og  flyktninger som alt har kommet til landet. 

Jonas Vejsager Nøddekær i danske Folkekirkens nødhjelp påpekte at i tillegg 
er det en trend der donorer i større grad ønsker å styre hva pengene skal gå til. 

Agness Mumba i den zambiske kvinneorganisasjonen FAWEZA mente det 
også handler mye om samfunnspåvirkning. 

– Zambia mangler ikke ressurser og vi bør ikke bli for avhengig av utenlandsk 
hjelp, men sivilsamfunnet må styrkes slik at vi kan påvirke myndighetene til å 
fordele bedre og passe på at landets inntekter blir goder for alle, sa hun.  

Foto: Bellah Zulu/Kirkens Nødhjelp
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TEMA LA FLERE FYLLE FEM

Et barn er født, ufattelig sårbart 
og med et uendelig potensial. Skal 
hun vokse opp og løse kreftgåten, 
starte sin egen bedrift eller bli 
verdens beste lærer? Det vet ingen. 
Men vi vet at først må hun overleve 
barndommen sin. Og vi vet at de 
første fem leveårene er kritiske.

Hvert minutt dør elleve barn som 
ennå ikke har rukket å fylle fem år. 
98,7 prosent av dem bor i fattige 
land. I julen feirer vi barnet som 
er født. Sammen med Kirkens 
Nødhjelp kan du være med og gi 
flere barn en fremtid. 

La flere fylle fem!

JULIGAVE: Mushaneti Soko ble født 10. juli 2016 på fødeavdelingen 
som Kirkens Nødhjelp har bygget ved Lunjika Helsesenter 

sammen med Malawis kirkelige helseforening. 
FOTO: Kristine Flyvholm/Kirkens Nødhjelp

»

La flere
fylle fem!

KIRKENS NØDHJELPS JULEAKSJON
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MALAWI
HEGE KRISTIN TEKST
KRISTINE BILDE

Møt Vinjeru (29) – jordmor på to hjul

Motorsykkeljordmor 
i Malawi

Vinjeru Mhango laster opp motorsykkelen med 
målebånd, medisiner og jordmorstetoskop. 
Han er klar for å bringe helse ut til folket. 

TEMA  LA FLERE FYLLE FEM
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Befolkning:  
17,3 millioner
Hovedstad: Lilongwe
Språk: Engelsk (offisielt), 
chichewa (offisielt), 
chinyanja, chiyao, 
chitumbuka pluss flere 
mindre språk. 
Forventet levealder: 55 år
Fattigdom: 72 % lever under 
ekstrem fattigdom
Utdanning: 4 år 

Malawi

Et lite motorsykkelfølge freser 
avgårde langs grusveien 
til landsbyen Mulumuzana 
nord i Malawi. Jordmor 
Vinjeru Mhango (29) leder 

an. Han er ivrig etter å komme fram. 
Han vet at det står mange og venter 
på ham og kollegaene i den mobile 
helseklinikken fra Lunjika helsesenter. 
Mødre med babyer som skal vaksineres. 
Spente og slitne gravide som skal på 
svangerskapskontroll. Utålmodige 
treåringer som skal veies. Men gjengen 
fra helsesenteret er litt forsinket i dag. 
Vinjeru er spent på om folk har blitt lei 
av å vente og gått hjem. 

Idet han svinger inn foran bygningen 
som huser mobilklinikken i Mulumuzana, 
ser Vinjeru at han ikke kommer 
forgjeves. Her vil ingen gå glipp av det 
månedlige besøket fra Lunjika. 

– Lunjika helsesenter har et stort 
nedslagsfelt med mange mennesker. 
For de som bor i utkanten, er det langt 
å reise til helsesenteret, og ikke alle har 
mulighet til å komme seg dit. Derfor er 
den mobile helseklinikken veldig viktig. 
Vi bringer helsetjenestene ut til folket, 
og slik når vi mange flere, forteller 
Vinjeru. 

VEKT OG VAKSINE
Snart er det full aktivitet både ute og 
inne. Lokale frivillige gir undervisning 
om familieplanlegging og betydningen 
av pappas støtte gjennom svangerskap 
og fødsel. Babyer vaksineres på løpende 
bånd. Ute henger en vekt fra et tre, og 

frivillig helsearbeider Soyapi Ng'oma 
står klar til å veie barn under fem år. 
Treåringen Philip ser skeptisk opp på 
mamma Jessie Soko når han blir bedt 
om å henge etter armene fra vekta. 

– Det er viktig å få sjekket at han 
vokser som han skal, sier Jessie mens 
hun iherdig prøver å unngå at Philip 
løper sin vei. 

Trebarnsmora setter stor pris på den 
mobile helseklinikken.

– Alle barna mine har fulgt 
helseprogrammet for barn under fem år. 
Selv har jeg lært mye om ernæring og 
helse, blant annet hvordan jeg skal lage 
barnegrøt med flere ulike matgrupper. 
Jeg tar også med meg barna hit hvis 
de blir syke, og det er veldig godt å vite 
at det er kvalifisert helsepersonell her, 
sier hun og legger armen rundt lille 
Philip, som er lett fornærmet etter 
veieseansen. 

FØLGES FREM MOT FØDSEL
I et skjermet rom inne i mobilklinikkens 
faste lokale tar Vinjeru imot gravide til 
svangerskapskontroll. Dette er et viktig 
tilbud for gravide kvinner som ikke alltid 
kan gå den lange veien til helsesenteret. 

– Vi oppfordrer gravide til å ha minst 
fire kontroller gjennom svangerskapet, 
den første i løpet av de første tre 
månedene. Bor de langt unna, er det 
ikke alltid de gjennomfører dette, og 
dermed går de glipp av viktig oppfølging, 
sier Vinjeru. 

– Hvert nyfødt barn er en dyrebar gave. Den gaven 
har vi alle ansvar for å passe på, sier jordmor 
Vinjeru Mhango (29) i Malawi.  
TEKST: Hege Kristin Ulvin  FOTO: Kristine Flyvholm/Kirkens Nødhjelp

FAKTA OM 
BARNEDØDELIGHET

• I 2015 døde 5,9 millioner 
barn under fem år. Nesten 
alle disse barna – 98,7 prosent 
– bodde i fattige land.

• De fleste dør av sykdommer 
som er relativt enkle å 
forhindre eller behandle. 
Nyfødtkomplikasjoner, vann 
-relaterte sykdommer, 
som malaria og diaré, 
samt lungebetennelse og 
feilernæring er blant de 
vanligste dødsårsakene. 

• Enkle og effektive tiltak 
som rent vann, helsetilbud, 
vaksinering, myggnett og 
veiledning om amming og 
ernæring gir resultater. Den 
globale barnedødeligheten 
har blitt halvert siden 1990.

• FNs bærekraftsmål 3.2 tar 
sikte på å få slutt på dødsfall 
som kan forhindres blant 
nyfødte og barn under fem år.
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1

2

1. Vinjeru bruker jordmorstetoskopet til å lytte på babyens 
hjerterytme. Alt står bra til med mor Eliteck, som er en av 
mange gravide som går til svangerskapskontroll på den mobile 
helseklinikken fra Lunjika.

2. Frivillig Soyapi Ng'oma ved veiestasjonen har sett store 
forandringer gjennom sine 20 år ved mobilklinikken i 
Mulumuzana. – Færre barn dør før fylte fem år, og færre kvinner 
dør i fødsel fordi de nå føder på sykehus. Det er en veldig flott 
utvikling, sier hun.  

3. Vesle Sharon (3 måneder) protesterer vilt, men mamma 
Ruth Ng'oma (20) er veldig glad for at datteren blir vaksinert av 
Willard Mwale fra Lunjika helsesenter. 

4. Lille Philip (3) er litt lei av å sitte i kø i dag. Han er med mamma 
Jessie Soko (29) til den mobile helseklinikken for å bli veid.  

5. Kelines Mkandawie (17) har tatt med seg datteren Ruth 
Nkhambule (11 mnd) til Lunjika helsesenter for å få henne 
vaksinert. – Nå blir hun sterk og kan stå imot farlige sykdommer, 
sier Kelines.

34
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Eliteck Nyirenda (17) er 29 uker på vei 
med sitt første barn og kommer hit for sin 
tredje kontroll. Vinjeru måler blodtrykk og 
sjekker at magen vokser fint. Han gir også 
Eliteck medisiner som skal forebygge 
malaria og svangerskapsforgiftning. 
Alt er vel med den vordende mor, men 
Vinjeru vil følge med på blodtrykket 
hennes fremover. 

For tre år siden startet Kirkens Nødhjelp 
et prosjekt om mødre- og barnehelse ved 
Lunjika helsesenter. Det har hatt stor 
effekt på mødrehelsen i området.  

– Vi ser at flere kvinner enn tidligere 
går til svangerskapskontroll og føder 
på sykehus. Nå er også tjenestene ved 
helsesenteret langt bedre integrert 
i tilbudet til de mobile klinikkene. En 
kvinne kan gå til svangerskapskontroll, 
få vaksinert og veid de andre barna sine 
og bli hivtestet på én og samme dag, 
forklarer Vinjeru. 

– Jeg vil virkelig si at vi gjør store 
framskritt i helsesektoren i Malawi, og 
det er ingen tvil om at Kirkens Nødhjelp 
har spilt en viktig rolle i denne positive 
utviklingen, understreker han. 

BABYLYKKE PÅ BARSELAVDELINGEN
To dager senere. Vinjeru har parkert 
motorsykkelen. Sollyset flommer inn 
vinduet på barselavdelingen ved Lunjika 
helsesenter. Utenfra høres så vidt suset 
av bladene på et stort jacarandatre. Her 
inne står fire nyfødte babyer for lydsporet. 
Insisterende spedbarnsgråt med krav om 
søvn eller mat. Fornøyd smatting når den 
stadige sulten blir stillet ved mammas 
bryst. 

For to dager siden var det full fart 
på fødeavdelingen. I løpet av 24 timer 
kom fire velskapte babyer til verden. 
Nå blir de passet godt på av mamma og 
helsepersonellet på barselavdelingen. 

Fødeavdelingen ved Lunjika ble 
bygget av Kirkens Nødhjelp og danske 
Folkekirkens Nødhjælp i 2013. Avdelingen 
gir et helstøpt tilbud til gravide og fødende 
kvinner og ledes av Vinjeru Mhango. 
Underveis i svangerskapet kommer 
kvinnene til jevnlige kontroller, og hver 
måned fødes rundt 20 barn her. 

TØFFE TIMER ENDTE GODT
I en seng ved vinduet sitter Kellen Tegha 
(28) og holder sønnen Stephano tett inntil 
seg. Hun er overlykkelig for at alt gikk fint 
da den lille gutten ble født. Det var ingen 
selvfølge. 

Kellen hadde planlagt å dra til Lunjika 
helsesenter i god tid før fødselen startet 
for alvor. Slik gikk det ikke. Riene kom 
med full kraft hjemme, og heldigvis fikk 
en slektning med bil kjørt henne den 
lange veien til helsesenteret. Der ventet 
noen dramatiske timer på fødestua. 
Babyen lå i seteleie, og fødselen ble en 
tøff opplevelse.

– Det var en veldig vanskelig fødsel. Jeg 
var så redd og trodde at jeg eller babyen 
skulle dø. Men jeg ble veldig godt tatt vare 
på. Og da babyen endelig kom og alt gikk 
bra, var jeg så glad, forteller Kellen. 

Lille Stephano har fått på seg en 
nystrikket lue for å holde varmen i den 
malawiske vinteren. Lite vitner om 
dramatikken to dager tidligere der han nå 
sover trygt i mammas armer. Kellen ser 

KIRKENS NØDHJELP 
I MALAWI:

• I Malawi har kirkene 
tatt et stort ansvar for 
helsetilbudet. Kirkens 
Nødhjelp samarbeider tett med 
paraplyorganisasjonen CHAM, 
som samler alle kirkene som 
driver helsetjenester. 

• Samlet står kirkene for 37 
prosent av helsetilbudet i 
Malawi, og CHAM utdanner i 
tillegg hele 80 prosent av alt 
helsepersonell i landet. 

• I 2015 fikk 54.727 
malawiske barn under fem 
år helsetjenester gjennom de 
mobile helseklinikkene støttet 
av Kirkens Nødhjelp. 

• Kirkens Nødhjelp har i 
samarbeid med seks norske 
sykepleierhøgskoler og CHAMs 
sykepleierskoler gjennomført 
et prosjekt med mål om å doble 
antall utdannede sykepleiere i 
landet og å bedre kvaliteten på 
utdanningen. Fra 2005-2014 
ble 4578 jordmødre utdannet 
gjennom programmet. Vinjeru 
Mhango er en av disse.  

• Lunjika helsesenter er 
underlagt Kirkens Nødhjelps 
partner CHAM og drives av 
Adventist Health Service. 
26.000 mennesker i 160 
landsbyer får tilbud om 
helsetjenester ved Lunjika.

5
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stolt ned på sønnen – hennes fjerde barn. 
Litt vondt har hun etter fødselen, men det 
bryr hun seg ikke om nå.

– Jeg er fortsatt utrolig glad. Jeg kan 
ikke tro at alt gikk så fint, og at babyen er 
så frisk og fin.

EN DYREBAR GAVE
– Hei, lillegutt, hvordan går det med deg i 
dag? Og hvordan har mammaen din det?

Vinjeru går fra seng til seng og 
undersøker babyene, veier dem og 
snakker rolig med de nybakte mødrene. 
Han forklarer hvorfor morsmelk er så 
viktig for barnets helse, og får den drevne 
fembarnsmora i hjørnet til å demonstrere 
de beste ammestillingene for både mor 
og barn. 

Det lyser av blikket til Vinjeru når han 
svarer oss på hvorfor han elsker jobben 
sin.  

– Et nyfødt barn er en dyrebar gave. 
Barnet er så utrolig sårbart og trenger all 
mulig hjelp til å overleve. Det er ikke bare 
foreldrene som bærer dette ansvaret, vi 
har alle et ansvar for det lille barnet. At 
jeg får lov til å være en del av dette, føles 
godt, sier Vinjeru varmt.

– Å FYLLE FEM ER SOM Å 
KRYSSE EN BRO
Undersøkelsene på barselavdelingen 
er barnas første møte med Lunjikas 
helseprogram for barn under fem år. 
«Under fem»-programmet følger barna 
fra de er født til femårsdagen. Barna får 
de nødvendige vaksinene, og gjennom 
jevnlige helsekontroller blir høyde og 
vekt nøye overvåket. Foreldrene får også 
veiledning i riktig kosthold, og feilernærte 
barn får ta del i et ernæringsprogram ved 
helseklinikken. 

– De første fem leveårene er en 
overgangsperiode. Når et barn blir født, 
må det overleve. Et barn er født med lite 
motstandsevne, og vi lever i en verden full 
av sykdommer. Ved å følge nøye med på 
barna, oppdager vi sykdommer tidlig og 
sikrer også at de vokser som de skal. Det 
gjør at vi klarer å hjelpe de som trenger 
det før det er for sent, forklarer Vinjeru. 

– Det er de første fem årene som er 
vanskeligst å overleve. Ved å følge barna 
tett, får de en sjanse til å overleve. Når 
barna fyller fem, er det som om de har 
krysset en bro, smiler jordmoren fra 
Lunjika. 

1

1. Vinjeru Mhango har ikke tall på 
alle barna han har tatt imot ved 
Lunjika helsesenter. Han føler seg 
privilegert som får bidra til at stadig 
flere malawiske barn kommer til 
verden på en trygg måte. 

2. Det ble dramatisk på fødestua 
da lille Stephano kom til verden. 
Men takket være trygge og drevne 
hender på Lunjika helsesenter gikk 
det fint med både den vesle gutten 
og mamma Kellen. 

3. – Når barna fyller fem år, er det 
som de har krysset en bro, sier 
Vinjeru. Lunjika helsetjenester 
bidrar sterkt til at stadig flere barn i 
området overlever femårsdagen sin. 



KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 05 – 2016 15 

3

2



16 KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 05 – 2016

TEMA LA FLERE FYLLE FEM

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

Irak

- Håpet er alt  
vi har igjen

Den islamske stat (IS) har sverget total utslettelse av 
jesidiene. Med støtte fra Kirkens Nødhjelp klamrer 
30.000 av dem seg til håpet om et liv i Nord-Irak.  
I Nord-Irak: TEKST: Arne Grieg Riisnæs FOTO: Håvard Bjelland

I august 2014 opplevde befolkningen 
i den ellers fredelige Sinjar-
regionen i Nord-Irak det totale 
marerittet. Tungt bevæpnet 
inntok terrorgruppen IS byer 

og landsbyer, og de som tilhørte den 
religiøse minoriteten jesidier ble brutalt 
slaktet ned. Minst 5000 ble drept, nær 
7000 ble tatt til fange. Jesidiske kvinner 

og unge jenter ble voldtatt og endte 
opp som sexslaver, mens smågutter 
ble hjernevasket for å bli IS-krigere.  
Av titusener som klarte å flykte fra 
massakren, som i ettertid betegnes som 
etnisk rensning, lever nær 30.000 i det 
ugjestmilde ørkenlandskapet utenfor 
byen Dohuk i Nord-Irak.  

Lille Ayessa på 8 måneder ble født i flyktningleiren Karbato. Pappa Mahssan Hefy Abdulah er sammen med babyen sin utenfor teltet i nesten 50 
graders varme.
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Medya Ismail Qassim (2) ble født på Sinjar-
fjellet under flukten fra IS . Søstrene Arfino 
og Sumaya tar seg ofte av lillesøsteren.

RENT VANN
200,-
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FØDT PÅ FLUKT
- De kom om natten. Vi så ingenting, 
men hørte de første skuddene, 
granatnedslagene – og skrikene. Vi kom 
oss ut av huset og la på sprang. Vi snublet 
i døde kropper.   

Fembarnsfaren Ismail Quassim 
Mahmood forteller om skrekknatten i 
2014. Om det totale sjokket. Og om at de 
alle var sikre på at døden ville innhente 
dem før de ville makte å komme i 
sikkerhet. 

- Vi rakk ikke å ta med annet enn litt 
brød, vi løp for livet. Kulene hvinte rundt 
oss, og vi hørte at folk ble truffet. Det var 
så tungt, med små barn og en gammel og 
syk mor. Men aller mest fordi Nassima 
var høygravid, sier Ismail og ser bort på 
sin kone.  

- Høyt der oppe i fjellene skjedde det. 
Jeg kjente at fødselen var i gang. Jeg, og 
vi alle, var totalt utmattet. Og så redde. 
Likevel, uten noe utstyr eller noen andre 
til å hjelpe, ble datteren vår Medya født. 

LEVDE PÅ DUGG OG BLADER
Det lille de hadde av brød tok raskt slutt, 
og i over en uke livnærte de seg blant 
annet på bark og dugg fra bladene om 
natten. Hele tiden i stor frykt for at IS 
skulle finne dem. Og for å sulte i hjel. På 
ny begynte de å gå, mot nord. 

- Vi hadde ikke noe ordentlig mat å gi 
barna, det var helt forferdelig. Vi gikk i 
over et døgn, uten å stoppe. Flere ganger 
passerte IS oss, så nære at vi blant annet 
kunne høre dem rope: "Dere er fortapt. 
Vi vil finne dere, og kappe hendene 
og hodene av dere!". Vi måtte uansett 
fortsette å gå. Hadde vi stoppet, ville de 
ha funnet og drept oss. 

INTET LIV
To og et halvt år etter at familien omsider 
kom seg i sikkerhet utenfor byen Dohuk i 
Kurdistan, lever familien på syv fortsatt i 
flyktningleiren Kabarto utenfor sentrum. 
Her sørger Kirkens Nødhjelp for at de 
nær 30.000 flyktningene har tilgang til 
trygt vann og toaletter. For å unngå smitte 
og sykdommer får de hygieneartikler og 
omfattende hygieneopplæring.  

KIRKENS NØDHJELP 
I IRAK

· Vi startet opp vår 
nødhjelpsoperasjon i Nord-Irak i 
2014. Det siste tiåret har Irak sett 
stadig nye blodige konflikter, sist 
nå med slaget om Mosul.

· Vi jobber i tre leirer hvor det bor 
til sammen 42 000 mennesker. 
I tillegg har vi vannprosjekter i 
nærliggende landsbyer.

· Vi sikrer trygt vann og gode 
toalettforhold for menneskene 
som bor i leirene. I tillegg driver 
vi hygieneopplæring for barn og 
deler ut hygieneartikler.

· Sammen med vår lokale 
partnerorganisasjon Yazda gir 
vi psykososial støtte til særlig 
sårbare kvinner og barn. 

IS angrep om natten. Familien måtte flykte med terroristene i hælene. Høyt oppe på Sinjarfjellet ble Medya født.
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JESIDISMEN 

En religion fra Midtøsten, 
hovedsakelig utbredt blant 
kurdere. Det finnes ingen 
offisielle tall på jesidier, 
ulike kilder opererer med 
tall mellom 200 000 og  
800 000. De fleste jesidiene 
lever i to områder i det 
nordlige Irak, et område 
rundt Lalishdalen nord for 
Mosul, og et område rundt 
høyfjellsplatået Jebel Sinjar 
sørvest for Mosul. 

- Vi har telt, strøm, vann og toalett og 
er svært takknemlige for det, men det er 
likevel ikke mye til liv. Vi har for lengst 
sluppet opp for penger og har ingen 
inntekt, sier Nassima og rugger den enkle 
vuggen med lille Sufyan, som ikke slutter 
å gråte. Storesøsteren Arfina (5) kommer 
hjelpende til og stryker den lille babyen 
varsomt over hodet.

- Jeg tenker nesten hver dag på å 
reise hjem. Jeg har fått nye venner her i 
leiren, men savner vennene og de snille 
naboene vi hadde hjemme. Jeg vil hjem. 
Jeg vil bare hjem, sier Surfina, og svarer 
umiddelbart på spørsmålet om hva hun 
kan tenke seg å bli.

- Når jeg blir stor, vil jeg bli lærer. Det 
har jeg lyst til.  

SKREKKFILM
- Vi var fattige, men hadde jobber og levde 
et normalt og godt liv. Nå er alt ødelagt, 
det er som en skrekkfilm, sier Faisal Hefy 
Abdulah. 

For den religiøse minoriteten jesidiene 
er forfølgelse og massakrer noe de har 
opplevd i århundrer. Da IS angrep, hadde 

familien Abdulah for lengst flyktet.
- IS ønsker å drepe oss alle, situasjonen 

var farlig, og vi så ikke noen annen 
mulighet enn å forlate Sinjar og det lille 
vi hadde. I nesten et år bodde vi rundt 
omkring, på steder der vi kunne finne 
tilnærmet tak over hodet, sier Faisal og 
forteller om situasjonen for familien etter 
halvannet år i flyktningleiren.

- Vi føler oss trygge, har telt, vann og 
noenlunde med mat, og det er vi veldig 
takknemlige for. Men det er et miserabelt 
liv. Vi har ikke jobb, ingen penger og 
ingenting å ta oss til. Vi har alltid vært 
fattige, men levde likevel et normalt og 
godt liv. Nå har vi ikke engang råd til 
melkeerstatning til lille Delal, babyen vår 
som er syk. 

50 VARMEGRADER
- I denne varmen blir alt bare verre, sier 
trebarnsmoren Shirine og tørker svetten. 
En intens hetebølge har i flere måneder 
ligget som et lokk over leiren for de 
internt fordrevne flyktningene. Med nær 
50 grader utendørs er varmen inne i teltet 
vi sitter i nær uutholdelig. 

Shirine tenker på de som har det verre enn sin familie, de som fremdeles er igjen på Sinjarfjellet. Vi kan ikke annet enn å fortsette å håpe på en 
bedre fremtid, sier hun



20 KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 05 – 2016

TEMA LA FLERE FYLLE FEM

- Jeg hadde ikke drømt om at dette 
skulle skje med meg og oss. Her sitter 
vi og kan ikke gjøre noe fra eller til. Vi er 
helt avhengige av den lille hjelpen vi får. 
Om sommeren er varmen forferdelig, 
og om vinteren er det iskaldt. Det verste 
er likevel at vi ikke har noen ting å gi til 
barna våre: Lille Ayessa (8 måneder) ble 
født her i leiren, til dette livet – hva slags 
framtid vil han vokse opp i?  Shirine rister 
på hodet, men understreker samtidig at 
det er mange som har det verre.

- Så mange ble drept, og vi har venner 
som fortsatt bor på toppen av Sinjarfjellet, 
der har de absolutt ingenting. Jeg kan 
ikke annet enn å fortsette å håpe på en 
bedre framtid enn dette for barna våre. Vi 
må fortsette å be for dem. 

DA LIVET STANSET
- Vi var rundt 5000 mennesker i landsbyen 
da IS kom. På litt avstand så jeg at folk ble 
skutt, og at de falt. Så mange ble drept 
da de forsøkte å flykte. At vi klarte oss, 
er nesten ikke til å fatte, med syv barn og 

den minste bare 14 dager gammel. Yossif 
Khalaf Khalo skrur tiden tilbake til dagen 
da livet ble totalt snudd på hodet for den 
barnerike familien. 

- Vi hadde det ikke bare lett før heller. 
Med syv barn slet jeg for å livnære 
familien med jobben som dårlig betalt 
bygningsarbeider. Men vi levde likevel et 
trygt og noenlunde greit liv. Vi visste godt 
om IS og deres grusomheter, men trodde, 
eller i det minste håpet, at de aldri skulle 
komme til Sinjar.  

Som om det nye livet som flyktning ikke 
var vanskelig og vondt nok allerede, kom 
et nytt og voldsomt sjokk i fjor sommer. 

ALENE MED SYV BARN
- Min kone var mentalt hardt skadet 
etter alt som hadde skjedd, det var veldig 
tydelig. Likevel kom det så veldig brått. 
Hun maktet ikke mer og tok sitt eget liv, 
sier Yossif og ser tomt ut i luften bak oss. 
Etter over to år i flyktningleiren, og det 
siste året med aleneomsorgen for syv 
barn, ser han totalt utslitt ut mens Diala 

(3) og Didar (2) klynger seg til pappaen 
sin. 

- Vi bare lever. Dag for dag. Jeg har 
mistet min kone og sliter veldig med å 
klare å ta hånd om alle barna, selv om de 
eldste har sluttet skolen for å hjelpe til. 

- Mamma hadde det så vanskelig etter 
alt som skjedde med oss. Før gikk jeg på 
skolen, mens pappa jobbet og mamma 
tok seg av oss. Jeg lekte med vennene 
mine hver dag og hadde det bra. Hadde 
mamma vært her, hadde det vært litt mer 
som før, sier Salam (13) og legger fort til: 
- Men pappa er veldig snill. 

- Håpet er at det en dag blir trygt nok 
til vi alle en dag kan vende tilbake, at vi 
kan reise hjem. Og så håper jeg å finne 
en ny kvinne, en hustru og en mor til mine 
kjære barn, avslutter Yossif.  

Først måtte Yossif Khalaf Khalo flykte fra IS med sin familie på syv. Kona var mentalt utmattet etter flukten og livet i flyktningleiren.  
Siden i fjor har Yossif vært alenefar. Kona orket ikke mer og tok sitt eget liv.
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– Vi hørte skudd og bomber og flyktet 
til Sinjar-fjellet. Lavania var bare tre 
år gammel den gangen, og hun sa hele 
tiden at hun trodde IS kom til å drepe oss, 
forteller moren Jazia Hassan. Familien 
mistet besteforeldre og en tante og en 
onkel som ble igjen i landsbyen. De vet 
fremdeles ikke hva som skjedde med 
dem. 

– På Sinjarfjellet, hvor vi var i ni dager, 
hadde vi problemer med mat og vann. Vi 
drakk melk fra sauer, forteller Jazia.  

Nå har familien funnet trygghet i 
flyktningleiren Kabarto. 

– Livet i leiren er bra. Jeg har fått 
mange nye venner her, men jeg husker 
venninnene mine fra Sinjar. Jeg håper 
jeg får treffe dem igjen i fremtiden, sier 
Lavania. 

Hun har vært med på Kirkens Nødhjelps 
hygieneopplæring for barn, og familien 
får vann gjennom vår innsats, takket være 
trofaste givere og støttespillere i Norge. 

RENT VANN REDDER LIV
De fem første leveårene er de mest 
kritiske i et barns liv. Vannrelaterte 
sykdommer, som diaré og malaria, står 
for 14 prosent av dødsfallene blant barn 
under fem år. I en flyktningleir hvor 
svært mange mennesker bor sammen 
på et lite område, er trygt vann og gode 
sanitærforhold ekstra viktig. Vår innsats, 
både i Irak og andre land vi jobber i, gir 
flere barn en mulighet til å overleve. 

Lavania fylte fem år i flyktningleiren 
Kabarto. Hun har planen klar for 
fremtiden: 

– Når jeg blir stor, vil jeg bli lege. 

Lavania (5) og familien hadde et godt liv i Sinjar, med 
eget hus i landsbyen Ger Azir. Så angrep IS. 

Livet i leiren er bra. Jeg har fått mange nye venner her, sier Lavania (5). – Men jeg håper å få 
treffe igjen vennene mine fra Sinjar, sier hun. Lavania var sammen med pappa Khiri Saido og 
resten av familien på Sinjarfjellet i ni dager etter at de måtte flykte fra IS. 

– Håper jeg får treffe vennene mine igjen
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TEMA  LA FLERE FYLLE FEM

Når norske barn blir fem år, er det svært få som tenker på at de har nådd en stor milepæl 
i sitt liv. I andre land er det å bli fem slett ingen selvfølge. Hvorfor er det slik?
TEKST: Haldis Kårstad, fagrådgiver helse, Kirkens Nødhjelp  FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Vi vet at vi i Norge er født med 
sølvskje i munnen. I andre land 
er det mange faktorer som 
spiller inn før du i det hele tatt 
har tatt de første åndedragene 

som avgjør om du vil vokse opp til et liv 
med god helse. Som krig og konflikt, 
klimaendringer, etnisk bakgrunn, kjønn 
og ikke minst om du vokser opp i byen, 
på landsbygda eller i slummen. Heldigvis 
har man sett utrolige fremskritt når det 
gjelder barnehelse og overlevelse de 
siste ti årene, der millioner er løftet ut av 
fattigdom og har fått mulighet til å leve 
et liv uten sykdom og med god helse. 
Hvorfor sier vi fremdeles at det er en 
verden av ulikhet når det gjelder barns 
mulighet til å overleve til de er fem år? 

I fjor opplevde rundt en million barn sin 
første dag i livet også som deres siste dag. 
Barn i såkalte sårbare stater eller barn 
som lever i konfliktland har mye større 
risiko for å dø. Ifølge Unicef utgjør barn i 
fem land hele 80 % av barnedødsfallene. 
Det er barna i Kongo, Etiopia, India, Nigeria 
og Pakistan. Selv om det normalt er slik 
at land får en reduksjon i barnedødelighet 
når de bli rikere, trenger det ikke være 
slik. India og Nigeria er blitt rikere selv 
om barnedødeligheten fremdeles er høy. 
De nye bærekraftsmålene sier at ingen 
skal bli «left behind». På bistandsspråket 
betyr det de mest marginaliserte 
gruppene – de som alltid ligger nederst 
på alle helsestatistikker. Urfolk og barn 
med funksjonshemminger er eksempler 
på marginaliserte grupper. Kirkens 
Nødhjelp ønsker å sette fokus på hele 
mennesket. Selv om du har overlevd din 
første dag og ditt første leveår, vil du 
ikke få den kognitive utviklingen som du 
trenger for å følge med på skolen dersom 
du ikke blir stimulert av dine foreldre, 
dersom blir utsatt for vold eller mangler 
mat. Dette er tilfellet for mange barn i 
dag, og det var dette vi tok tak i Malawi 
da vi startet med ICDP rundt et lokalt 
sykehus. 

VIKTIG OPPLÆRING
ICDP er et verktøy som lærer foreldre og 
andre omsorgspersoner å se barn og ta 
hensyn til deres behov. Ved å bruke dette 
verktøyet ble barna bedre på skolen fordi 
lærerne hadde fått opplæring i hva de 
skal se etter. Foreldre sluttet å slå barna 
sine, og ikke minst funksjonshemmede 
barn ble bedre tatt vare på og inkludert. 
Beskyldninger om hekseri mot barn som 
var litt annerledes, ble også redusert. 
Hemmeligheten var å ha godt trente 
sosialarbeidere som jobbet i landsbyene 
rundt sykehuset. De indentifiserte barn 
som var i faresonen for forsømmelse 
og jobbet aktivt med foreldre og andre 
omsorgspersoner for å lære dem opp 
til å behandle barnet på en bedre måte. 
Dette var for eksempel barn der moren 
hadde dødd under fødsel, og slektninger 
skulle ta seg av den nyfødte. Disse barna 
var ofte underernærte når man fant dem. 
Andre barn var født med hivsmitte og var 
ekstra sårbare. Dette er en viktig del av 
bildet som ofte blir glemt når vi snakker 
om barneoverlevelse. Barna skal ikke 
bare overleve, de skal også overleve til 
et bedre liv med flere muligheter. Da vi 
nådde disse sårbare familiene, var vi med 
på å hindre dødsfall i dette området og 
skape bedre oppvekstsvilkår for barna.  

GLEMT AV STATEN
I jungelen i Øst-Myanmar finner vi 
urfolksgrupper som ikke har tilgang til 
helsetjenester mer enn fire måneder i 
året siden monsunen hindrer jordmoren 
i å komme seg frem til disse landsbyene.   
Heldigvis har mobile helseteam blitt 
lært opp av Kirkens Nødhjelps partnere, 
og de sørger for helsehjelp til disse 
avsidesliggende landsbyene. Lokale 
helsekomiteer hjelper til med utdeling 
av malarianett og kan teste folk for og 
medisinere mot malaria. Dette er tiltak 
som har bedret landsbybeboernes 
helse, noe som viser at selv de mest 
marginaliserte kan få hjelp om man 
tenker alternativt rundt hvordan setter 

opp tjenestene. I Øst-Myanmar kommer 
teamene til landsbybeboerne slik at de 
slipper å ta den lange og ofte farefulle 
veien inn til byen.  

DE SÅRBARE JENTENE 
De fattigste i verden er kvinner, og jenter 
har en større risiko for å ikke overleve enn 
gutter. De kan risikere å ikke tatt til lege 
når de er syke, de får kanskje ikke gå på 
skole, de giftes kanskje bort i svært ung 
alder og står i fare for selv å bli mødre 
før de er 12 år – med alle helserisikoene 
dette medfører.  En fødsel i ung alder 
kan sette barnets liv i fare dersom mor 
er så heldig å overleve fødselen. Barn av 
unge mødre er ofte mer underernært enn 
andre barn – nettopp fordi de er barn hvis 
mor også er barn.      

INVESTER I HELSESYSTEMER  
OG HELSEARBEIDERE
Barn som er født i Afrika sør for Sahara, 
har tolv ganger større sannsynlighet 
enn barn i høyinntektsland for å dø før 
de har hatt sin femte bursdag. Dette er 
likt som i 1990. Imidlertid vet vi mye om 
hva som virker når det gjelder reduksjon 
av barnedødelighet. Vaksiner hjelper, 
rent vann hjelper siden lungebetennelse 
og diare er det som tar flest barneliv, 
og ikke minst hjelper det å investere i 
helsesystemer og helsearbeider slik vi 
har gjort i Malawi. Når et helsesystem 
ikke klarer å forebygge sykdom, får man 
store kostnader i form av behandling 
og tapt produktivitet. Verden trenger 
utdannede og motiverte helsearbeidere. 
Kronisk mangel på helsearbeidere 
er en av årsakene til at tallene på 
mødredødelighet og barnedødelighet 
ikke går ned så raskt som vi ønsker. De 
nye bærekraftsmålene er ambisiøse og 
skal forhindre at 70 millioner barn dør 
innen de fyller fem. Da haster det med 
tiltakene som vi vet virker. Hvis ikke vil 
femårsdagen fremdeles være uoppnåelig 
for mange fattige barn. 

Bursdag for de heldige
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«Barna skal 
ikke bare 

overleve, de 
skal også 

overleve til 
et bedre liv 

med flere 
muligheter.» 

– HALDIS KÅRSTAD
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PORTRETT  EYVIND SKEIE

Da Kirkens Nødhjelp ringte 
Skeie og foreslo et femte vers 
til sangen, var han skeptisk. 
Men kjærligheten til Kirkens 
Nødhjelp gjorde at han tenkte 

på det både to og tre ganger. 
- Det er ikke noe jeg ville gjort helt 

uten videre, men det satte i gang 
tankeprosesser og jeg begynte å lete 
etter gode motiver og linjer. Jeg likte 
tanken på å dra inn barneperspektivet 
og verdens fattigdom og fant noen linjer 
som spilte på det og endte i lys og håp. 
Det ga en form for konklusjon på sangen 
som jeg føler poetisk kan forsvares, sier 
mannen som har egen salmebok og står 
bak svimlende 1500 sanger og salmer. 

Adventssangen er opprinnelig 
skrevet i 1988, og Skeie opplever at 
fattigdomsperspektivet er mer fremme i 
offentligheten i dagens globale samfunn. 
Samtidig har Norge gått fra å være et 
land med en rådende kultur til å bli et 
flerkulturelt samfunn.

- Jeg tror at fellesrommet i større grad 
enn tidligere trenger verdiritualer som 
alle kan dele, og "Tenn lys" fungerer for 
alle. Det tror jeg også at det femte verset 
vil gjøre, sier Skeie.

MÅ STARTE MED FATTIGDOMMEN
Skeie har de siste ti årene dratt til og 
fra Egypt, i et kultursamarbeid med den 
kristne biskopen Thomas. Nå blir det bok 
ut av samarbeidet. For Skeie har møtet 
med biskopen blitt en oppvåkning rundt 
fattigdomsproblemet. 

- Fattigdommen ligger som en 
grunnmur i de fleste utfordringene i 
Egypt. Uten økonomisk handlefrihet har 
ikke kvinnene frihet over sin egen kropp 
og valg av ektefelle. Uten ressurser er 
det vanskelig å ta utdanning. Å bekjempe 
fattigdom er også nøkkelen til politisk 
stabilitet, sier Skeie.    

- Og hva er veien ut av fattigdommen?
- Det er mange veier ut, som utdanning, 

samfunnsengasjement på lokalplanet 
og kreativitet. Biskop Thomas pleier 
å si at det handler ikke om å gi folk en 

fiskestang istedenfor fisk, men å hjelpe 
folk til å finne ut hvilken fiskestang de 
trenger, og å lære dem opp i å lage eller 
bruke den. Han har en egen metode der 
han styrker de kristne og marginaliserte 
ved å overbevise dem om at de må gjøre 
alt bedre enn alle andre. Nettopp fordi de 
er fattige og "annenklasses", så må alt 
de gjør være "excellent", for da kan de 
ikke oversees i samfunnet. Det bygger 
også selvtillit, og det er fantastisk å sitte i 
ørkenen sammen med 40 kvinner og høre 
dem motsi biskopen – nettopp fordi han 
har styrket selvfølelsen deres, sier Skeie. 

- Hvordan møter de en rik, hvit mann 
fra Norge?

- Biskop Thomas er veldig opptatt av 
at menigheten hans skal møte vestlige 
utdannede i kjøtt og blod, slik at de skal 
bli inspirert til å gi sine barn utdanning og 
veier ut av fattigdommen. Den mentale 
avstanden bare øker når de kun ser 
hvordan folk har det i Europa via TV og 
internett. I det personlige møtet blir de 
også inspirert, - de ser at vi tross alt ikke 
er så forskjellige, sier Skeie. 

Tukler med kulturarven
- Når jeg møter barn, så kjenner alle til sangen "Tenn lys". Når de forstår at jeg har 
skrevet den ser de på meg med store øyne. De tror jo at sangen alltid har vært der, 
sier Eyvind Skeie. Nå har han laget et femte vers til juleaksjonen "La flere fylle fem"
TEKST OG FOTO: Aina Johnsen Rønning

1  Tenn lys! 
Et lys skal brenne 
for denne lille jord,
den blanke himmelstjerne, 
der vi og alle bor.
Må alle dele håpet 
så gode ting kan skje.
Må jord og himmel møtes. 
Et lys er tent for det.

2  Tenn lys!
To lys skal skinne 
for kjærlighet og tro,
for dem som viser omsorg 
og alltid bygger bro.
Må fanger få sin frihet 
og flyktninger et hjem.
Tenn lys for dem som gråter 
og dem som trøster dem. 

3  Tenn lys!
Tre lys skal flamme 
for alle som må slåss
for rettferd og for frihet. 
De trenger hjelp fra oss.
Må ingen miste motet 
før alle folk er ett.
Tenn lys for dem som kjemper 
for frihet og for rett.

TENN LYS!
  (Eyvind Skeie)
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- DET HANDLER OM MENNESKEVERD
- Jeg har lært mye om hvor viktig 
rettssystemet er, at de fattige skal ha 
samme rettsvern. Det skjer overgrep i 
fattige deler av Egypt, overgrep politiet 
tar lett på. Men barn og kvinner skal ikke 
måtte godta overgrep fordi de er fattige. 
Det er lett å bli blind for manglende 
rettssikkerhet for de fattige, fordi avisene 
ikke skriver om det, eller omskriver et 
overgrep til en "hendelse", sier Skeie.

FAR TIL SESAM STASJON 
Skeie har både skrevet manus til 
Portveien 2 og Sesam Stasjon, i en 
periode der man lenge hadde debattert 
realismen i barnekulturen. Skeie var en 
av dem som mente at barn skulle slippe å 
forholde seg til de hardeste realitetene i 
verden på en måte som kunne frata barna 
livsmotet og troen på det gode.

- Som voksen har man en plikt til å 
styrke barnas livsmot. Vi må ikke gi barna 
et større ansvar for livets tristesser enn 
de kan bære, sier Skeie. – Det finnes 
måter å omtale det vonde på uten å frata 
barna livsmot og handlingskraft.

- Hva med dagens underholdningstilbud 
for barn?

- Det er tidstypisk at det er sterke 
sansestimuleringer uten verdiinnhold 
som serveres. Redaksjonene ser lite hen 
til hva som er viktig å si til barn, men det 
gjelder jo også voksnes underholdning 
der det handler om opplevelse i øyeblikket 
og ikke det å se seg selv som i en større 
sammenheng, sier Skeie. De siste årene 
har han også arbeidet med pedagogikk, 
blant annet ved å utvikle Tarkus - Trygg 
trafikk sin hånddukke, og Regnbueløven 
som 600 barnehager bruker for å 
inspirere barn til empati og ansvar for 
andre. 

MED THOR HEYERDAHL PÅ TOKT
Skeie formelig danser i stolen når jeg 
helt på tampen ber ham om en liten 
røverhistorie fra Thor Heyerdahl. Da 
Heyerdahl var 84 år gammel, ble Skeie 
med på eventyreren og vitenskaps-
mannen Heyerdahls jakt etter Odins 
forfedre – og mulige etterkommere - i 
Kaukasus. En historie som virkelig høres 
ut som å være for god til å være sann.

- Snorre omtaler Odin som en høvding 
som utvandret fra Kaukasus. Heyerdahl 
mente Odin var en høvding eller 
samlebetegnelse for en folkegruppe fra 
overklassen som hadde utvandret fra 
dette gamle kulturområdet til Sverige 
rundt år 100 – da romerne kom dit.  Vi dro til 
Georgia og Aserbajdsjan og bodde i noen 
dager sammen med det marginaliserte 
Odin-folket, en folkegruppe som fører 
sin historie tilbake til antikken og en 
glemt kirke. De hadde ikke lenger kultus, 
men de hadde kirker og holdt griser i 
det muslimske samfunnet de bodde i, 
så de hadde helt klart en egen kultur. 
Vi satt i to dager og hørte dem fortelle 
sine gamle historier. Da vi skulle dra, 
holdt Heyerdahl en fantastisk tale der 
han la vekt på hvordan de hadde overlevd 
alle kriger, tider, religioner, politiske 
endringer og forfølgelse. Årsaken til at 
kulturen deres hadde overlevd, måtte 
være at de hadde vikingblod i årene, det 
samme blodet som han selv. De som var 
der, ble så begeistret over Heyerdahls 
tale at de stod på stolene og klappet og 
ropte, sier Skeie. –Odin fant vi ikke. Men 
jeg fikk oppleve en spennende reise med 
en person som var dypt fokusert på sine 
ideer, samtidig som han ikke var blind 
for denne folkegruppens politiske og 
kulturelle situasjon.

4  Tenn lys!
Nå stråler alle 
de fire lys for ham
som elsker alt som lever, 
hver løve og hvert lam.
Tenn lys for himmelkongen 
som gjeterflokken så!
Nå møtes jord og himmel 
i barnet, lagt på strå!

5  Tenn lys for livets rikdom, 
for jord og luft og vann!
Tenn lys for fred og vennskap, 
for barn i alle land!
Må ingen være redde 
og mangle hjem og brød!
Tenn lys og håp i verden 
mot fattigdom og nød!

Eyvind Skeie
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AKTUELT  HAITI

Befolkning:  
10,6 millioner
Hovedstad: Port-au-Prince
Språk: Fransk og kreolsk 
Forventet levealder: 63 år
Fattigdom: 61,7 % lever 
under ekstrem fattigdoms-
grense – 77 % under den 
nasjonale. 
Utdanning: 5 år

Haiti

-Vi gikk innendørs og 
barrikaderte oss. Mens 
vi satt der, så vi hele hus 
bli løftet opp og fly i lufta. 
Trær knakk som pinneved. 

Da vinden hadde snudd og det ble helt stille, 
listet vi oss ut. Vi hørte gråt og folk som 
desperat ropte etter sine. Slik forteller en av 
våre haitiske kolleger om skrekknatten i den 
lille landsbyen Jeremie sør i Haiti, som sto i 
veien for orkanen som herjet i havet og langs 
kysten til Amerika. 

ALT ØDELAGT   
Det er Renata Marie Ellingsen som forteller 
fra sitt møte med landsbyen og partnerne 
våre etter orkanen. Da hadde landsbyen vært 
i isolert i en uke.  

- Vi kom med helikopter for veiene var 
ødelagt.  I Jeremie er alt, absolutt alt, helt 

ødelagt. Folk hadde vært isolert i en uke og 
var desperate etter vann og mat da vi kom. 
De hadde ingen ting. Folk lå fortsatt døde i 
ruinene. Bare i denne landsbyen var 200 
savnet da vi kom, så vi forsto at dødstallene 
ville stige, forteller Ellingsen.  

Likevel forteller hun om en imponerende 
overlevelseskraft:

- De mangler alt og tar likevel tak i restene 
av hus og eiendeler og begynner å bygge 
det opp igjen. I byen er rørledninger ødelagt 
og folk henter vann i elva. Etter en orkan er 
det et farlig prosjekt. Oversvømmelser har 
forurenset vannet ytterligere. Alle systemer 
for sanitær er ødelagt, og dermed er kloakken 
uoversiktlig. På grunn av dette er faren for 
smitte i vannet før det er renset veldig stor. 
Når vi da i tillegg vet at folk har fått lite å spise 
og det er kolera i utbrudd i landet, haster 
nødhjelpen, forklarer Ellingsen.  

1, 4 millioner mennesker i Haiti trenger assistanse etter at 
orkanen Matthew jevnet landsbyer med jorden i oktober.   
TEKST: Jorunn Strand Askeland FOTO: Renata Marie Ellingsen/ Thomas Lohnes, DKH

Kystområder i ruiner
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FAKTA ORKANEN 
"MATTHEW" PÅ HAITI 

• Orkanen (kategori 4) traff 
sørvestlige Haiti kl 0700 lokal 
tid 4. oktober 2016. 

• Enorme ødeleggelser, store 
nedbørsmengder, flom.

• Døde: 546, tallet vil trolig stige.
• 1,4 millioner mennesker 

trenger nødhjelp. 750.000 
mennesker, inkludert 315.000 
barn, er i akutt behov for 
nødhjelp.

• Kolera: Minst 510 nye 
utbrudd registrert.. 34 
behandlingssentre for kolera er 
fullstendig ødelagt. 

HVA GJØR KIRKENS 
NØDHJELP?

• Jobber for å sikre tilgang 
til rent vann og trygge 
sanitærforhold i de berørte 
områdene.  

• Lastebiler med vann inn 
til katastrofeområdene. 
Vannrensetabletter delt ut, og 
vi reparerer vann-nett.

• Kirkens Nødhjelp jobber 
sammen med lokale partnere, 
andre organisasjoner og 
myndighetene 

VANSKELIG ARBEID
Kirkens Nødhjelp har i forståelse med 
haitiske myndigheter startet nødhjelp 
i denne byen sammen med vår lokale 
partner. Det har vært utfordrende, 
og arbeidet krever tålmodighet fra de 
rammede og fra nødhjelperne. Bare å få 
fraktet utstyr inn når all infrastruktur er 
ødelagt var vanskelig: 

- Men vi samarbeider godt. Vi skal 
reparere vannrør, og vi gir umiddelbar 
vannforsyning gjennom å frakte og rense 
vann. Alle her er med god grunn redde 
for kolerautbrudd. Det at arbeidet er 

vanskelig og vil ta tid, gjør ikke at vi kan 
la være å hjelpe i denne situasjonen. Det 
er fælt å se så store ødeleggelser. Jeg 
har reist mye i flere katastroferammede 
land, og dette gjør inntrykk – ikke minst 
fordi Haiti er så fattig, forteller Ellingsen. 
Folk i Jeremie og andre orkanrammede 
steder har mistet avlingen. Det var rett 
før innhøstingen da orkanen kom. I tillegg 
må de rekke å få sådd før regntida nå i 
midten av november, ellers vil de ikke få 
avlinger de neste månedene heller.

Rent vann til orkanrammede: Åshild Skare er på oppdrag Haiti for Kirkens Nødhjelp. 
Her får hun hjelp av lokalbefolkningen i Torbeck til å sette opp et tankanlegg med rent 
drikkevann. Arbeidet i dette området skal sikre rent vann til omtrent 20 000 mennesker.

Nødvendig utstyr: Utdeling av hygieneutstyr 
er en viktig del av nødhjelpsarbeidet. God 
hygiene forhindrer spredning av sykdommer 
som kolera

Tak over hodet: I noen områder i Haiti er det knapt et hustak igjen. Midlertidige løsninger 
gir ly for regn og vind i perioden frem til gjenoppbygging,
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AKTUELT  PÅ TUR I  ETIOPIA

Elevene har gitt penger til et 
prosjekt i Samre i Tigray, et 
prosjekt som omfatter både 
brønner og vannkanaler, 
jordbruk og skole mm. Tilbake 

på skolene skal elevene og lærerne som 
reiste, vise bilder og film og fortelle sine 
medelever om prosjektet og hva de har 
sett og opplevd.

– Dette er den beste tilbakemeldingen 
alle elevene kan få. Vi prøver å 
gjennomføre en slik reise hvert år, sier 
Håkon Strøm, skolekontakt i Kirkens 
Nødhjelp.  

Helt nord i Etiopia ligger Tigray-
regionen hvor Samre er ett av 35 
distrikter. I 31 av Tigrays distrikter er det  
kartlagt at man ikke klarer å produsere 
nok mat til innbyggerne. I Tigray bor det 
cirka fire millioner mennesker, så mange 
blir jevnlig rammet av matvaremangel. 
Etiopiske myndigheter har erkjent at dette 
er et stort problem for menneskene som 
bor der, og for utviklingen i landet. Derfor 
har de i flere år hatt en storsatsning 
i regionen som Kirkens Nødhjelp og 
våre partnere også er en del av. Daler 
forvandles med steinurer, brønner og 
grøfter for å samle opp og nyttiggjøre 
regnet som faller i området.

Håkon Strøm har ansvar for å følge 
opp skolene som gir penger til Kirkens 
Nødhjelp. Han sier at det er spesielt viktig 
å få ungdommen med på laget. 

- I tillegg til den økonomiske støtten 
synes vi i Kirkens Nødhjelp det er viktig 
at norske ungdommer får se og lære 
mer om verden utenfor Norge og Europa. 
At folk lever på helt andre måter enn 
oss under mye tøffere vilkår, ofte helt 
i nærkontakt med naturen, noe som 
mange i Norge nå ikke opplever lenger. I 
tillegg er det viktig å vise dem at vi også 
er like selv om vi bor i rike Norge og de 
i et land med stor fattigdom. Vi har alle 
våre problemer, gleder og drømmer. Folk 

er folk overalt, og vi er alle sammen like 
mye verdt, sier Strøm. 

Josephine Oudmayer Simensen, 
18 år fra Asker

– Jeg har fått en bedre forståelse for 
hvor mye det betyr at vi samler inn og 
gir penger. Nå er jeg kjempeivrig etter å 
dra tilbake til skolen og fortelle alle om 
hva jeg har sett og lært. Forhåpentligvis 
klarer jeg å gjøre dem like engasjerte som 
meg, for dette er en utrolig viktig sak. Jeg 
visste jo at dette var en viktig sak før jeg 
dro, men etter å ha møtt de menneskene 
som er blitt hjulpet av pengene vi samlet 
inn, er jeg enda mer overbevist. 

Anne Karine Knutsen, 
lærer Asker VGS

– Jeg er imponert over hvor stor 
forskjell en liten pengegave kan gjøre for 
en familie. I løpet av de siste dagene har 
jeg sett at selv små bidrag er til stor hjelp. 
Det gjorde inntrykk å møte fattige kvinner 
som får støtte til å produsere noe, og 
som gjennom arbeidet får styrket både 
selvfølelsen og statusen sin. 

Josefine Andrea Aspens Janson, 
18 år fra Stabekk

– Det er utrolig trist å se hvordan 
klimaendringer ødelegger for folk, og 
hvordan klimautslipp i Norge kan ha 
betydning for Etiopia. Det er fint å se 
at etiopierne er glade på tross av alle 
problemene de har. Menneskene her er 
så åpne, og jeg liker kulturen her. Jeg 
har lært mye om prosjektet, hvilken 
betydning det har for lokalsamfunnet, og 
hvordan det styrker kvinnenes stilling. Vi 
samler jo inn penger hjemme hvert år, 
men vi skjønner ikke helt hva pengene 
brukes til. Nå kan vi med egne øyne se 
hvordan pengene gjør en positiv forskjell 
her. 

– Ser at det hjelper
Elever fra Stabekk og Asker videregående skoler har 
støttet Kirkens Nødhjelps prosjekter i mange år. En dag 
i året bruker de til innsamling av penger. I høst dro noen 
av elevene til Etiopia for å følge pengene. 
TEKST: Aina Johnsen Rønning/Hilina Abebe  FOTO: Benedicte Wiik

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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AKTUELT  NETTBUTIKKEN 10 ÅR

Dette er Destin med en av 
geitekillingene sine. Han 
er sønnen til Esperance 
Batumike, en av kvinnene som 
er med i Reflect-programmet 

vårt i Øst-Kongo. Sammen med vår 
partner når vi spesielt sårbare kvinner, 
som alenemødre, som har opplevd vold 
og overgrep, mistet familien sin eller 
kommet tilbake etter å ha vært på flukt. 
Gjennom programmet får de lese- og 
skriveopplæring og undervisning om sine 
rettigheter. De lærer også å stå sammen 
og kreve at de lokale myndighetene 
støtter dem når de blir urettferdig 
behandlet. Det kan handle om at politiet 
skal gi dem beskyttelse og mulighet til 
å dyrke jord i trygghet uten frykt for vold 
og overgrep, eller menn som er voldelige 
uten at det får følger. Etter ni til tolv 
måneders undervisning og opptrening får 
de også opplæring slik at de kan skaffe 
seg inntekt. Mammaen til Destin klarte å 
stable på beina en liten butikk. Gjennom 
det har hun bygget seg et lite hus og har 
tre geiter og en jordlapp med mais og 
cassava.  

KIRKEN NØDHJELPS KONGO-GEITER
Prosjektet startet i 2014 i samarbeid 
med partner LDF (Levain des Femmes) 
som en forlengelse av et program mot 
kjønnsbasert vold under og etter krig og 
konflikt. 

Geiter er blitt distribuert til 130 
spesielt sårbare kvinner som deltar 
i programmet i Walungu i Sør-Kivu. 
De fleste av disse 130 kvinnene er 
analfabeter og ofre for kjønnsbasert 
vold, aleneforsørgere og kvinner som 
er bosatt i konfliktfylte gruveområder. 
Kvinnene fikk geitene etter å ha vært 
gjennom et utdanningsprogram der de 
blant annet fikk lese- og skrivetrening, 
og undervisning i menneskerettigheter, 
hygiene og andre temaer man mener 
vil styrke dem i påvirkningsarbeid mot 
lokale myndigheter. 

Gi en 
GEIT 
til jul
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Siden den symbolske geita 
så dagens lys i 2006, har 
Kirkens Nødhjelp solgt 
60.542 geiter i nettbutikken. 
Inspirasjonen til geitegaven 
kom opprinnelig fra vår britiske 
søsterorganisasjon Christian Aid. I 2004 
var geiter Storbritannias mest populære 
julegave. Kirkens Nødhjelp plukket 
opp ideen, og i 2006 ble nettbutikken 
gaversomforandrerverden.no lansert 
med kampanjen "Gi en geit". Det ble en 
umiddelbar suksess. Fra 2005 til 2006 
sjudoblet Kirkens Nødhjelps inntektene i 
sin julekampanje – fra én til sju millioner 
kroner. Det norske folk ville gjerne legge 
en geit under juletreet, men ikke alle 
skjønte at julegaven var symbolsk. 

– Vi fikk enkelte telefoner i starten fra 
folk som lurte på hvordan geita ble fraktet 
og om den hadde det bra på flyet, minnes 
nettverksansvarlig Siv Bonde, som var 
med og startet opp geiteprosjektet. 

– Da forklarte vi at vi bruker pengene 
ut fra behovene i lokalsamfunnene vi 
jobber i, og at geiter uansett må kjøpes 
lokalt, for å bidra til økonomisk vekst i 
de landene vi jobber. Andre var svært 
opptatt av at deres gave måtte bli til en 
geit og øremerkes kun dette. Da forklarte 
vi at noen steder er det større behov for 
grønnsakshager enn geiter, og da brukes 
pengene på det. Det skjønte de fleste, sier 
Bonde. 

FOTO: Prosper Llundo/Kirkens Nødhjelp
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AKTUELT  GAVER SOM FORANDRER VERDEN

Her er gavenyhetene 
som forandrer verden!
SOLCELLELAMPE 
Fang lys, få lys, gi lys! SunBell Solar LED 
har allerede rukket å bli en bestselger i 
vår gavebutikk. Solcellelampen, som er 
utviklet av norske Bright, er et kraftverk, 
en taklampe, en skrivebordslampe, en 
lommelykt og en mobillader i ett. Fordi 
den er så kompakt og fleksibel, passer 
den perfekt på hytta, i teltet, på fjellet, 
i skogen og på stranda. Og det beste av 
alt: Denne julegaven kan gi ren energi til 
mennesker som nå mangler tilgang til 
elektrisitet.

 KR 599,-
SKOLESEKK
Gi skolesaker og matpakke! Rombarna 
i vårt prosjekt i Romania bor under 
uverdige forhold i gamle fjøs. På den 
vanlige skolen opplever de fordommer og 
regelrett mobbing. Ettermiddagsskolen 
gir dem et trygt læringsmiljø, selvtillit, 
helsetjenester og et skikkelig måltid 
mat. Med denne gaven gir du én måneds 
ettermiddagsskole til ett rombarn. 

 KR 100,-
TELT
Gi tak over hodet til folk i krise! Et telt kan 
gi ly og trygghet til folk som har mistet 
sitt hjem i en naturkatastrofe eller har 
vært nødt til å flykte fra sitt hjem. Med 
denne gaven gir du én person plass i et 
familietelt for fem.

 KR 700,-

TAPPESTASJON
Fyll vannkannene rent og raskt! Enten 
det er i en landsby eller i en flyktningleir, 
enten vannet kommer fra en brønn eller 
fra en tank; tappestasjonen gjør det 
enkelt, raskt og hygienisk å fylle kanner 
med rent, trygt drikkevann. 

 KR 2.570,-
BIKUBE
Gi søt bi-stand! Våre populære geiter, 
griser og kyllinger har fått selskap av 
verdens kanskje viktigste husdyr. Mens 
bien samler blomsternektar, sørger 
den for å bestøve avlinger, så vi får brød 
å smøre honningen på. I Etiopia lever 
tidligere landløse bønder i utkanten av 
Addis Ababa av å produsere honning og 
avle frem nye bikolonier. Nå kan du gi en 
bikube i julegave!

 KR 375,-
GAVELAPPER
La hver eneste julegave forandre verden! 
For bare fem kroner kan du gjøre hver 
av dine pakker til et lite juleunder. Slik 
blir gaven også et lite bidrag til Kirkens 
Nødhjelps juleaksjon: La flere fylle fem!

 KR 40,- (8 stk)

OMVENDT 
ADVENTSKALENDER
Skap, del og spre julegleden! Julen 
handler like mye om å gi som å få – også for 
barna. I år gjør vi det hyggelig og morsomt 
å gjøre noe for andre i adventstiden. Vår 
omvendte adventskalender inneholder 24 
muligheter til å lage, lære, le og oppleve 
ekte lykke.

 KR 50,-
JULESANGHEFTE
Syng julen! Vi har samlet elleve av våre 
kjæreste julesanger i et hefte som 
passer like godt rundt juletreet som 
på julegudstjenesten. Aldri har det 
vært enklere å dele våre gamle og nye, 
musikalske juletradisjoner.

 KR 25,-
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Her er gavenyhetene 
som forandrer verden!

FIRMAGAVER
I vår nettbutikk finner du 
også gaver til medarbeidere, 
kunder og partnere. I tillegg 
til de vanlige symbolgavene 
kan du velge mellom flere 
gaver som er spesielt utviklet 
for selskaper og foreninger. 
Vi trykker gavekortene 
med din tekst og logo. Som 
representant for et selskap 
kan du bestille faktura i 
stedet for å betale med kort. 

HVA ER SYMBOLGAVER?
De fleste gavene i vår 
nettbutikk er symbolgaver – 
gavekort som representerer 
noen av tiltakene i våre 
prosjekter over hele verden. 
Du får dem som gavekort 
i posten eller på e-post. 
Summen du betaler for hver 
av gavene er ikke øremerket 
til spesielle tiltak eller 
prosjekter; Kirkens Nødhjelp 
bruker pengene der behovene 
til enhver tid er størst. Slik 
sikrer vi størst mulig effekt 
for hver krone.
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4 tett på

	Din drømmejul?
En drømmejul for meg vil 
kunne være å gå rolig på en 
snølagt vei til kirkegården 
for å legge ned krans og lys 
på mine foreldres og beste-
foreldres graver. Etter det, 
få med meg Sølvguttene på 
TV (fremdeles stille og rolig) 
og når det er over så får det 
komme det som komme vil: 
da er det mat og prat og kaker 
og presanger, og til slutt er vi 
enige om at det har vært en 
hyggelig jul. 

	Hvem fortjener en ekstra 
julepresang i år? 
Azra Gilani som skrev kronik-
ken i Aftenposten: Muslimske 
mødre, nå må dere våkne!

 ..og hvem fortjener ikke 
presang?

 Frisør Merete Hodne 

	Ditt største juleønske? 
 At hjelpearbeidet som 
Kirkens Nødhjelp (og andre) 
driver ute i verden må bli 
unødvendig.  

TETT PÅ  INGRID BARIKMO

Hvem? 
	Ingrid Barikmo, 64, 
næringsmiddelteknolog 
og hygieneekspert, 17 
år i Kirkens Nødhjelps 
beredskapsgruppe, siste året 
på oppdrag i Nord-Irak. Fra 
Kristiansand, bosatt i Oslo. 
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Noen få kilometer fra 
frontlinjen mellom soldater 
fra såkalte islamsk stat og 
kurdiske peshmergastyrker 
sitter en langt mer fredelig 

sørlending og rører i en kaffekopp. Om 
hun valgte seg inn i pensjonistenes rekker 
i fjor, er hun alt annet enn arbeidsledig 
med nok et oppdrag, denne gang i det 
krigsherjede Nord-Irak. 

TUSENER PÅ CAMPING
- Da jeg kom hit i fjor, var fokuset på 
hygiene omtrent helt fraværende. Og 
det er ikke rart, det er bare å tenke seg 
at fra normale bosituasjoner i hus og 
leiligheter, så er plutselig tusener av 
mennesker stuet sammen på camping 
hele året. Det er klart det blir utfordringer, 
og for at folk skal omstille seg, må de få 
opplæring, sier kristiansanderen, som 
leder et team på 14 hygienepromotører 
i flyktningleiren Kabarto utenfor byen 
Dohuk. Med nær 30.000 mennesker blir 
det lange arbeidsdager, på sommeren i 
temperaturer opp mot femti grader. 

- De 14 kollegene mine i teamet er 
selv flyktninger og kjenner bedre enn 

noen forholdene og behovene til alle de 
som måtte flykte for sine liv og forlate 
alt de eide da IS inntok Sinjar i 2014. 
Mazin, en av gruppelederne våre, ble 
selv skutt, men klarte seg fordi han da 
jobbet som apotekassistent og hadde 
førstehjelpsutstyr på seg. Med det reddet 
han sitt eget liv. 

ALLTID BEREDT
Utdannet næringsmiddelteknolog 
og med solid erfaring fra ernæring 
og hygiene, har hun vært i Kirkens 
Nødhjelps beredskapsgruppe i 17 år, og 
kan blant annet se tilbake på utallige 
oppdrag i Vest-Sahara, samt Sudan og 
Basra under invasjonen av Irak. Og mens 
det er lett å tenke på mat, vann og telt 
som det mest saliggjørende i ekstreme 
situasjoner, er Ingrids misjon å få folk til 
å forstå at ordentlige doer, håndvask og 
søppelhåndtering kan bety forskjellen på 
liv og død. 

- Med gode sanitære forhold er det for 
eksempel knapt tilfeller av diaré i leiren. 
Samtidig er det slik at god håndhygiene 
normalt sett reduserer diarétilfellene 
med 30 prosent. Da sier det seg selv at 

håndvask er uhyre viktig for at folk ikke 
skal bli syke, og nettopp det er vår jobb, 
sier Ingrid og langer ut skryt til sine 
lokale kolleger.

- En utrolig bra gjeng, der så godt som 
alle selv har fæle historier å fortelle. 
Teamet er så veldrevent at det å komme 
tilbake hit nå for andre gang, mest av 
alt handler om å videreføre det solide 
arbeidet som utføres hver eneste dag.

DRIKKER ALT JEG ORKER
- Er det noe jeg har fått med meg etter 
alle disse årene på jobb i felten, så er det 
hvor godt vi har det hjemme i Norge. Etter 
et av oppdragene i Vest-Sahara ringte 
sjefen min og spurte hvordan jeg hadde 
det. Jeg sitter her og drikker, svarte jeg. 
Han stusset en smule, før jeg forklarte 
hvor godt det var å kunne drikke vann 
uten å måtte tenke på å begrense meg 
fordi sanitærforholdene i leiren jeg hadde 
vært i var så elendige – jeg drikker alt jeg 
orker og har en ren og fin do å gå på! Ting 
vi tar som en selvfølge, er alt annet enn en 
selvfølge for uendelig mange mennesker 
ute i verden. 

Hygienehelten
- Alle feltoppdragene har gitt meg takknemligheten 
over hvor godt vi har det hjemme i Norge, sier 
Ingrid Barikmo (64). Nybakt pensjonist og på nytt 
hygieneoppdrag i Nord-Irak. 
TEKST: Arne Grieg Riisnæs FOTO: Håvard Bjelland og privat
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BARNESIDER

Gleder du deg til julegaver, gavekalender og sjokolade hver morgen? Hva med 
en kalender der det er du som skal glede andre?  Bli med Andrea og Marie som 
tester ut Kirkens Nødhjelps nye julekalender.
TEKST: Aina Johnsen Rønning FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Hjemme hos Marie på åtte år 
og Andrea på 11 har vi samlet 
oss rundt kjøkkenbordet for 
å snikåpne julekalenderen 
til Kirkens Nødhjelp – en 

hel måned før tiden. Verken Andrea 
eller Marie virker synlig skuffet over 
at kalenderen verken inneholder 
plastfigurer, sjokolade eller større gaver. 

- Vi pleier å ha kalender med poser, sier 
Andrea.

- Husker du at vi har hatt 
aktivitetskalender? Og kalender der vi 
skulle si hyggelige ting til hverandre, 
spør mamma Susanne Dommersnes 
Sivertsen.

- Jeg husker at vi har hatt kalender 
med sjokolade. Og en gang fikk jeg 

armbåndstrikker, sier Marie. 

SI NOE PENT, DA!
Nettopp godord er en av oppgavene 
Andrea og Marie finner bak en av lukene. 
Gi fem komplimenter i løpet av dagen. 
Med fem i familien går det lekende lett.

- Du er så fin, mamma, og Andrea har 
så fint hår, sier Marie.

Julekalenderen der du gir og ikke får
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FINN 5 FEIL
Noe har blitt borte i snøen. Kan du 
hjelpe til med å finne 5 ting som har 
blitt borte i bildet til venstre?

ILLUSTRASJON: Håkon Strøm/Kirkens Nødhjelp

- Og Marie er veldig snill, skyter Andrea 
inn. 

- Oj, her er en oppgave om å lage mat til 
fuglene. Kanskje vi skal lage rede også? 
Sier Marie.

- Her spør de om vi vet hva en vaksine 
er, sier pappa Dag-Olav.

- Det er en sånn sprøyte i arma, svarer 
Marie.

- Som gjør at man blir sikrere for at 
man ikke får sykdommer, legger Andrea 
til.

- Vi tenker ikke på det, for vi får jo 
vaksiner på skolen, men det er ikke alle 

barn i verden som får det, sier pappa.
- Og derfor er det viktig at vi hjelper til 

slik at alle barn vaksineres, legger mor 
til. 

HVOR LANGT ER 15 KILOMETER?
Den oppgaven som skaper mest 
engasjement, er luken som ber familien 
om å sjekke ut ruten Maria og Josef gikk 
fra Nazareth til Betlehem. Selv ikke de 
voksne visste hvor langt det var, men 
familien er uenig i hvor langt 15 kilometer 
egentlig er. 

- 15 kilometer – stakkars folk, sier 

Andrea.
- Er det ikke lengre, sier mamma: Men, 

husk at Maria hadde baby i magen.
- Hun red nok på eselet mesteparten 

av tiden, sier pappa og gransker ruten på 
Google maps.

- Hva er din morsomste vits, sier 
Marie, som allerede er i gang med neste 
luke. Hun springer ut i gangen og henter 
vitseboka. "Hva har fire hengende, fire 
gående, to peker opp i sky, ti viser vei til 
by, og en dilter etter. Hva er det?" spør 
Marie, som har en storesøster som 
selvsagt kjenner vitsen fra før.

Bestill på
www.gaversomforandrerverden.no

 50,-
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NORGE RUNDT

Kristiansand: 

Danset for Haiti
 Salsa La Familia  danset for Haiti i 
Kristiansand den 23. oktober. De fikk 
samlet inn totalt 1650 kroner. Pengene 
gikk til Kirkens Nødhjelps arbeid i det 
katastroferammede landet. Gruppen danset 
på en lokal restaurant og ba alle om å gi 
minst 50 kr til Kirkens Nødhjelp gjennom 
aksjonen de hadde laget på Kirkens 
Nødhjelps nettsider.

Oslo: 

Nytt styre i Kirkens Nødhjelp
 26 september møttes det nye sturet i Kirkens Nødhjelp for første gang. Nye i 
styre er Tuva Widskjold, Kjersti Thoen, Øyvind Eggen og Bo Christoffer Brekke. 

Tuva er leder i Changemaker, Thoen er direktør for Globale tjenester i Telenor, 
kommer fra  NORAD, er nå forsker og programdirektør i  International Law and 
Policy Institute, og Brekke er daglig leder i Frelsesarmeens "Others". 

Første rekke fra venstre:   Sissel Vartdal – Tuva Widskjold – Ingeborg 
Midttømme – Kjetil Aano – David Hansen – Kjersti Thoen – Odd Evjen – Brita Bye

Bak fra venstre: Øyvind Eggen – Jens Aas Hansen – Ottar Mæstad – Bo 
Christoffer Brekke
FOTO: Lucian Muntean/Kirkens Nødhjelp

Suldal: 

Strikket for Kirkens Nødhjelp
 Sigrun Fredheim Sandal samlet inn hele 12 000 kroner til Kirkens Nødhjelps 
Romania-prosjekt etter å ha arrangert markedet Møgedalsmarknaden på Sand i 
Suldal kommune. Vi takker for det imponerende bidraget!
FOTO: Privat

Oslo: 

FN-dagen markert i 
Domkirken
 Den 24. oktober ble FN-dagen behørig 
markert i Oslo domkirke. Dette er en årlig 
tradisjon, hvor alle byens barnehager 
inviteres. Barna som kommer får lære om 
FN og om barns rettigheter, og det ble i år 
samlet inn penger til vårt arbeid med rent 
vann i tørkerammede Etiopia. Tusen takk 
til alle som kom! På bildet ser vi domprost 
Elisabeth Thorsen, FN-filuren og Sara fra 
Margarinfabrikken barnehage. 
FOTO: Privat
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Jeg tilhører Jon Blund-generasjonen. Hvem av 
oss har vel ikke nynnet på sangen «Hvem er denne 
karen med sekk og lue på?» Jon Blund som besøkte 
barn og familier for at barna skulle falle til ro når 
kvelden kom. Men da de hadde benket seg foran 
TV–apparatene, kom et budskap som jeg synes 
verken bidrar til å skape ro eller er «morsomt og 
noe rart», som Jon Blund hevdet. Han viste fram 
og fortalte om barns rettigheter.

Da Jesus sto fram i synagogen i Nasaret og fortalte 
om sitt oppdrag, valgte han en tekst fra profeten 
Jesaja. Han talte om det gode budskapet for fattige 
om at fanger skal få frihet, og at undertrykte skal 
settes fri (Lukas 4,18).

Som diakonal trosbasert organisasjon ønsker 
Kirkens Nødhjelp å myndiggjøre fattige, redde 
liv og kreve rettferdighet. Dette er for oss tro i 
praksis. Vi vil være en støtte for tanken om at alle 
sider ved menneskelivet, ikke bare de åndelige, 
men også våre psykiske, sosiale og fysiske behov, 
er omfattet av Guds omsorg.

I tiden som nå kommer, håper vi å gi inspirasjon 
og syn for at juleevangeliet og Bibelen er full av 
tekster som handler om hvordan Gud vil fremme 
rettferdighet og ønsker at vi skal bekjempe 
overgrep, undertrykkelse og urett mot mennesker. 

Da Jesus ble født, ble han truet på livet av Herodes, 
og familien måtte flykte i trygghet i Egypt. Kirkens 
Nødhjelp vil hjelpe menighetene i Norge til å 
fokusere på de minste og mest sårbare i tiden 
som kommer og deres rettigheter. Vi snakker om 
retten til trygg fødsel, rent vann, mat og helse 
fordi vi vet at de fem første årene i et menneskeliv 
er de mest kritiske, og da kan vi gjøre mye for 
å styrke og hjelpe. I flyktningleiren Kabarto i 
Nord-Irak har Lavania og familien funnet trygghet. 
Her sikrer Kirkens Nødhjelp rent vann og gode 
sanitærløsninger til 28 000 mennesker. Lavania 
fylte fem år i flyktningleiren. – Når jeg blir stor, vil 
jeg bli lege, forteller hun. 

Vi tenner et femte lys for våre minste søsken over 
hele verden, for vi vet at de fem første leveårene 
er de farligste. Takk Gud for hvert barn som fødes 
inn i vår verden i dag. Vi ber om at flere barn må 
få fylle fem år. Vi ber om at alle skal få vokse opp i 
trygghet, omsorg og kjærlighet.

Velsignet julehøytid.

Av Lise Martinussen
regionskoordinator 

Kirkens Nødhjelp i Trøndelag

Andakt

Oslo: 

Changemaker 
elvelangs
 22. september deltok 
Changemaker på kunst- og 
kulturvandringen Elvelangs 
i Oslo. Lysinstallasjonen 
vår mottok strålende 
respons, og flere hundre 
mennesker hjalp oss å fylle 
verdens tomme apotek 
ved å tenne en lykt i vår 
tomme hylle og signere på 
kampanjen. Hele hyllen 
var fylt med underskrifter 
da lysene langs eleven 
slukket.
FOTO: Changemaker

Oslo: 

Dømmer med livet som innsats
 Dommerne Yassmin Barrios, Miguel Ángel Gálvez, Haraldo Vasquez 
og Claudia Gonzales besøkte i høst Kirkens Nødhjelp og fortalte sterke 
historier fra sitt arbeid med menneskerettigheter og rettsprosesser 
i Guatemala. Alle de fire dommerne mener sivilsamfunnet spiller en 
viktig rolle i kampen for menneskerettighetene og rettssikkerheten 
i landet. De er vitner som overvåker prosessen under rettssakene, 
men også en emosjonell støtte for dommerne som risikerer livene 
sine i kampen for rettferdighet. Arrene etter borgerkrigen sitter dypt i 
befolkningen, men sivilsamfunnet har våknet. Med folket i ryggen har 
dommerne håp for landet, men det må skje med støtte utenfra. – Vi 
gjør alt vi kan, men vi er avhengige av støtte fra landene som tror på 
menneskerettigheter. Det betyr mye for oss på et institusjonelt nivå. 
Vi må fortsette å styrke rettsstaten, sier dommer Barrios. Kirkens 
Nødhjelp har jobbet i Guatemala i 40 år og er en viktig strategisk alliert 
for dommerne. FOTO: Kristin Morseth/Kirkens Nødhjelp
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Tuva Krogh Widskjold
Leder i Changemaker

OFTE STILTE SPØRSMÅL  
TIL CHANGEMAKER

HVA HAR CHANGEMAKER 
OPPNÅDD?
	 I 2016, etter flere års 
press fra Changemaker, fikk vi 
tidligere vite hvilke land Norge 
har eksportert krigsmateriell 
til. Med tidligere offentliggjøring 
kan vi raskere stanse eksport 
til regimer som undertrykker 
egen befolkning og bryter 
menneskerettighetene på det 
groveste.
	 I 2014 foreslo 
Finansdepartementet at 
Oljefondets Etikkråd, som 
skal påse at investeringer 
ikke bryter med fondets etiske 
retningslinjer, skulle legges ned. 
Etter press fra Changemaker 
snudde regjeringen i saken, og 
Etikkrådet ble opprettholdt.
	I 2013 fikk vi finansminister 
Sigbjørn “Siggy” Johnsen 
til å innføre land-for-land 
rapportering for å hindre norske 
selskaper fra å snyte på skatten 
i fattige land. En ny seier ble 
vunnet da et samlet Storting 
styrket dette regelverket i 2015. 

HVA GJØR JEG SOM MEDLEM I 
CHANGEMAKER?
Du kan melde deg inn ved å 
sende SMS “Changemaker” 
til 2242 (50 kroner trekkes da 
automatisk fra mobilregningen 
din). Etter det er det egentlig 
opp til deg selv hva du vil 
gjøre. Det er nok å bare betale 
medlemskontigenten, jo flere 
medlemmer vi har jo større 
gjennomslagskraft har vi. Men 
om du vil engasjere deg aktivt 
er det enda bedre! Start opp 
eller bli med i en lokalgruppe, 
eller still til valg i et politisk 
utvalg eller sentralstyret.

Changemaker er Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon. Vi jobber for å endre de 
grunnleggende årsakene til fattigdom og urettferdighet gjennom å påvirke beslutningene til 
politikere. Siden starten i 1992 har Changemaker utviklet seg fra å være en innsamlingsaksjon 
for Kirkens Nødhjelp, til å bli en aktiv og viktig stemme i norsk utviklingspolitikk. Vi har i dag 
ca. 1500 medlemmer i alderen tretten til tretti, og lokallag over hele landet. Changemaker har 
også søsterorganisasjoner i Danmark, Finland, Island, Kenya, Pakistan og Kambodsja. Tuva 
Krogh Widskjold er leder i Changemaker. www.changemaker.no

Luften er klar, bladene fargerike og 
sommeren har sluppet taket. Jeg 
mimrer tilbake til late dager på 
stranda og enormt engasjement på 
Changemakers sommerleir. Men 

i sommer var vi også vitner til krig i Jemen, 
at militærdiktaturet i Thailand strammet 
grepet rundt landets befolkning, og at Tyrkias 
president, Recep Erdogan, foreslo å innføre 
dødsstraff med tilbakevirkende kraft. Mens 
sommerens minner nå kun finnes som 
gledelige bilder på netthinnen, er bombene og 
kulene høyst ekte i Sanaa, Jemens hovedstad. 
Militærdiktaturet lever i beste velgående i 
Thailand, og det er fortsatt unntakstilstand i 
Tyrkia. 

Hva har alt dette med deg og meg å gjøre? Rett 
før sommeren offentliggjorde regjeringen 
hvilke land som hadde fått kjøpe norske våpen 
i 2015, og i høst skal Stortinget si sin mening 
om eksporten. Thailands militærjunta, Tyrkia, 
og flere av de krigende statene i den Saudi-
ledede koalisjonen i Jemen mottok norsk 
militært materiell i 2015. Det aller mest 
sjokkerende er kanskje Saudi Arabia, som 
i begynnelsen av 2016 utførte den største 
massehenrettelsen siden 1980, hvor hele 47 
mennesker mistet sine liv. Henrettelsene 
viser et maktregime som slår ned på politisk, 
kulturelt og religiøst mangfold.

Om ikke det å avrette politiske motstandere 
skulle være god nok grunn til å stanse norsk 
eksport av militært materiell, er flere av 
landene som mottar norskproduserte våpen 
også aktivt militært krigende i Jemen. Krigen 
har herjet i over halvannet år, og befolkningen 
utsettes for en humanitær krise. Vel vitende 
om de menneskelige lidelsene i Jemen 
beskriver vår regjering regionen som et 

framvoksende og interessant marked for 
norsk militært materiell. Det er skremmende 
å se at butikk er viktigere enn etikk for våre 
folkevalgte, som i flere omganger har hatt 
muligheten til å stanse våpeneksporten. Det 
er skremmende å se at det i 2016 fortsatt er 
typisk norsk å tjene penger på krig. 

For mens over 100 000 offentlig ansatte er 
avsatt, fengslet eller under etterforskning i 
Tyrkia, mens politiske forsamlinger på mer 
enn 5 personer er forbudt i Thailand og mens 
de menneskelige lidelsene i Jemen ikke 
kan beskrives, kan du og jeg gjøre vårt for å 
gjøre livet til menneskene bedre. Vi kan stille 
spørsmål ved om vi blir tryggere av at Saudi- 
Arabia får kjøpe norsk militært materiell. Vi 
kan kreve at Norge ikke støtter autoritære 
regimer. Vi kan kreve at Norge ikke bidrar til å 
forlenge konflikter med mer våpen. 

For to år siden bød Changemaker Erna opp 
til stans, og sammen med Kirkens Nødhjelp 
har vi spurt hvem som treffes av de norske 
kulene. Vi har fortsatt ikke fått noe svar, og 
Erna har enda ikke entret dansegulvet. Et 
overveldende flertall på Stortinget ønsker 
å fortsette å styrke Saudi-Arabia, Tyrkia og 
Thailands militære kapasitet. 

Luften er klar, bladene fargerike og sommeren 
har sluppet taket. Jeg mimrer tilbake til late 
dager på stranda og enormt engasjement på 
Changemakers sommerleir. Og dagdrømmer 
om en tid da jeg stolt kan si at våre folkevalgte 
bidrar til å løse, ikke fyre opp under, verdens 
konflikter. Alt som kreves er politisk vilje, og 
den viljen jobber Changemaker med å skape.

Vet du hva norske 
våpen brukes til?
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Det fødes også barn 
i Olympic Village, 
fem store fjøs fra 
kommunisttiden som 
romfolket ble flyttet 

til da eiendommene de bodde i ble 
privatiserte. I en av "leilighetene" i 
fjøsene treffer vi Elena Dicu på 34 
år. Hun har seks barn, to av dem 
går på ettermiddagsskole støttet av 
Kirkens Nødhjelp. 

BYGGET EGEN OVN
Mannen hennes har fått jobb 
gjennom Kirkens Nødhjelps 
gartnerprosjekt, og hun har selv 
jobbet der som dagarbeider. Nå er 
hun hjemme med to måneder gamle 
Valentin Marian og tre år gamle 
Adina. Det eneste Elena ønsker for 
framtiden, er å kunne flytte ut av 
Olympic Village og leie eller eie noe i 
byen. Med fast lønn fra gartneriet er 
det ikke umulig å flytte ut, men frem 

til det skjer gjør hun sitt aller beste 
for å sikre barna. Familien er bedre 
stilt enn mange andre i Olympic 
Village, for lønnsinntekten gir dem 
mulighet til å ha kyllinger og griser i 
bakgården. Og familien har hatt råd 
til å kjøpe seg en fryser slik at maten 
bevares bedre. Dessuten har de en 
gigantisk ovn i leiligheten – som 
brukes til matlaging og oppvarming. 
Elena viser stolt frem vidunderet – 
som hun har murt selv!

- Lønna fra gartneriet gjør at vi 
spiser bedre mat. Dermed er barna 
mine friskere enn andres barn. Jeg 
merker at mange er misunnelige, 
og jeg er mest inne i leiligheten. Jeg 
liker ikke å krangle. Folk er ikke så 
gode venner her, de kommer fra ulike 
familier og områder. Derfor er jeg 
veldig glad for ettermiddagsskolen, 
da vet jeg at ungene har det bra, sier 
Elena. 

Inntekt gir fremtidshåp

KIRKENS NØDHJELPS FØRJULSKONSERT:

ET BARN ER FØDT

SYNNE 
SANDEN

HALVDAN 
SIVERTSEN

EVA WEEL 
SKRAM

OSLO DOMKIRKE, ONSDAG 30. NOVEMBER 
KL 19.30 (DØRENE ÅPNES 19.00)

OSLO KAMMERKOR - TORD GUSTAVSEN

Kjøp billetter på www.billettservice.no, tlf: 815 33 133, Narvesen, 7eleven
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ANNONSER

NorwegiaN Hull CluB
er eN globalt ledeNde aktør iNNeN 

maritim forsikriNg 

www.norclub.no

EXPECT mORE
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arne blystad as

Haakon VIIs gt. 1,  0161 oslo,  norway
PHone: +47 23 11 82 70 

www.blystad.no – www.oHt.no

As the anti-piracy movement charges 
ahead, BW joins forces with the 

maritime industry to ensure 
safe voyages. 

BW is one of the world’s leading maritime groups involved in offshore oil 
& gas production and transportation. Through its predecessor companies, 
Bergesen and World-Wide Shipping, the BW Group has been delivering 
energy and other vital commodities for more than 70 years.

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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ANNONSER
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osl

– Velg skole, velg OPG
 - ditt forsprang

• Høyt faglig nivå

• Tett oppfølging

•  Små klasser og
godt miljø

•  Sentralt i Oslo ved
Aker Brygge

3-årig studie   spesial iserende 
videregående skole
Skolepenger 2016–2017:
kr. 19 800,-
Søknadsfrist 1. april 2017

Tlf: 22 83 73 02. E-post: info@opg.vgs.no 
www.opg.no

Finance & Accounting | IT | Engineering | HR & Admin 

a u t o r i s e r t  r e g n s k a p s f ø r e r s e l s k a p

Hoffsveien 1 A, Postboks 430 Skøyen - 0213 OSLO
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H A S L E S T A D  R E G N S K A P  A S

Postboks 430 Skøyen - 0213 OSLO

H A S L E S T A D  R E G N S K A P  A S
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ANNONSER

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



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

Slik bruker vi pengene: Slik jobber vi:

Går til formålet 

Administrasjon

Anska�else av midler 

Langsiktig utvikling

Nødhjelp

Beslutningspåvirkning

Går til formålet 

Administrasjon

Anskaffelse av midler 

Langsiktig utvikling

Nødhjelp

Beslutningspåvirkning

Går til formålet 90, 2 % 

Administrasjon 6,5 %

Anskaffelse av midler 3,3 % 

Langsiktig utviklingsarbeid 64,9 %

Nødhjelp 24,3 %

Beslutningspåvirkning 10,8 %

91,1

4,5

4,5

GEIT
KUN KR 250,-

Gi julegaver som forandrer verden!

Se våre julegavetips på www.gaversomforandrerverden.no


