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LEDER
Anne-Marie Helland

Generalsekretær i 
Kirkens Nødhjelp

Forsiden: I den gigantiske flyktningleiren 
Dohuk i Nord-Irak treffer vi tre år gamle 
Messa Mahsan Hefy. Hun tilhører Jesidiene 
og har flyktet fra Sinjar sammen med fami-
lien sin. Hun er i trygghet og kan drikke 
rent vann levert av Kirkens Nødhjelp, så 
hun er tross alt en av de heldige, på tross 
av de vanskelige kårene hun lever under i 
flyktningleiren.
Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp
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Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med 
mennesker og organisasjoner over hele 
verden for å avskaffe fattigdom og 
urettferdighet.

Vi gir nødhjelp i katastrofer og jobber 
langsiktig for utvikling i lokalsamfunn. For 
å fjerne årsaker til fattigdom påvirker vi 
samtidig myndigheter, næringsliv og 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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Kirkens Nødhjelp er medlem i  
Innsamlingskontrollen

Norad støtter Kirkens Nødhjelps  
arbeid for en rettferdig verden

Det er de store begivenhetene i 
verden som har skapt Kirkens 
Nødhjelp, og skapt endringer i 
måten vi arbeider på. 

Og alltid har kampen mot 
urettferdighet og kampen for menneskers 
rettigheter vært vårt mandat.

Nå skjer det på ny endringer – både i 
verden, og i vårt arbeid. Bistandspolitikken, 
som for ikke lenge siden ble kalt «u-hjelp», 
er påvirket av andre ønsker enn bare sårbare 
menneskers rettigheter ve og vel.

Ønsket om å begrense folkevandringer 
hviler tungt over både Norges og andre vestlige 
lands politiske prioriteringer. Likeledes et økt 
fokus på å skape sikkerhet der usikkerhet 
råder, arbeid i såkalte «sårbare stater» er 
høyt på norske myndigheters agenda.

FATTIGDOM ER ÅRSAKEN
I Kirkens Nødhjelp er vi opptatt til å finne 
årsaken til problemene, før vi presenterer 
løsningen. Og i løpet av 70 år med bistands,- 
utviklings- og nødhjelpsarbeid har vi sett at 
fattigdom fører til sosial uro, korrupsjon, 
dårlig helse, lav utdanning, konflikter, krig 
– og folkevandringer. Den som mister håpet 
om et godt liv for seg og sine, vil søke etter 
håpet der det finnes, eventuelt i de landene 
det finnes.

RASKE RESULTATER?
Derfor er det utfordrende for Kirkens 
Nødhjelp at stadig mer av bevilgningene til 
bistands- og utviklingsarbeid blir gitt med 
korte horisonter, og krav om raske resultater. 
Selvsagt skal vi vise til resultater, men det er 
ikke gitt at de store utslagene viser seg fra et 
år til et annet.

Stadig mer av Kirkens Nødhjelps arbeid 
skjer i land med svake styresett, utbredt 
korrupsjon, og ofte væpnede konflikter. Det 
gjør arbeidet vårt ekstra krevende, og av og 
til farlig. Det er nettopp i slike land vi mener 
at kun langsiktig, god bistand, vil gi resultater 
– i form av bedre levekår for menneskene 
som bor der. Oppnår vi det, kan konflikter 
forebygges og migrasjon begrenses. Men det 
tar tid, og utålmodighet er ingen dyd om man 
vil se resultater.

VIKTIG OPPDRAG
I denne utgaven av vårt magasin fokuserer 
vi på «bistand i krig og konflikt», og ser på 
hvilke utfordringer vi møter i arbeidet for en 
mer rettferdig verden. Vi håper den innsikten 
artiklene og reportasjene gir, kan være en 
både opplysende og inspirererende for deg 
som støtter Kirkens Nødhjelps arbeid. 

Så skal du vite at Kirkens Nødhjelp helt fra 
dag én, i 1947, har arbeidet i krevende områder 
og situasjoner. Og det er der vi skal vere: Vi 
skal stå bi, på oppdrag for menneskeverdet, 
rettferdigheten  - og verdigheten.

Å stå bi i en vanskelig tid
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BIAFRA – KRISEN SOM ENDRET NORGE:  Frem til 
Biafra-krisen var Kirkens Nødhjelp en liten hjelpeaksjon 
startet for å hjelpe trengende etter andre verdenskrig. Det 
norske folk var lykkelig uvitende om de fattiges lidelser – 
ut over det som papiravisene fortløpende kunne meddele. 
Så kom fjernsynet inn i hjemmene til folk. Og Erik Bye. 
Og bildene av døende barn i Biafra. Og Elias Berge som 
vrengte lommene sine på direkten.

»8
BISTAND I KRIG OG KONFLIKT:  Mali, Sør-Sudan, Somalia, 
Afghanistan og Syria er bare noen eksempler på «svært sårbare» 
land Kirkens Nødhjelp jobber i. Der det er krig og konflikt, der 
behovet er størst, der risikoen er betydelig. Norske myndigheter vil 
at vi skal jobbe enda mer rettet mot det de kaller sårbare stater. I 
dette nummeret er søkelyset på hvor vanskelig det er å jobbe i krig 
og konflikt og hvilke omkostninger det utgjør for våre partnere og 
oss. Odd Evjen stiller også de kritiske spørsmålene – er det riktig at 
bistandsorganisasjonene skal ta all risikoen selv, når det er norsk 
politikk å satse på bistand i de mest risikable områdene?  

6 »

PORTRETT: ATLE SOMMERFELDT
I 18 år ledet han Kirkens Nødhjelp med brask og bram. Fem 
år som biskop i Fredrikstad har heller ikke moderert ham 
nevneverdig. Hvordan er det å kjempe mot Sylvi Listhaug, for 
flyktninger og  mot konkurransesamfunnet fra en talerstol i Borg, 
spurte vi den tidligere sjefen.
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VERDEN RUNDT

  Afghanistan:  
Folk lider i utkantene 
	– Det er blitt bedre i byene, men på landsbygda 
mangler de elektrisitet, utdanning selv på de 
laveste nivåene, og det er dårlig tilgang på vann 
og helsetjenester, sier Jalal Muzghan, som 
jobber i Kirkens Nødhjelp i Afghanistan.

– Mange av prosjektene som ble satt i gang, 
var ikke langsiktige, og hjelpetiltakene feilet. 
Kirkens Nødhjelp jobber mer bærekraftig, 
vi blir i tre år før vi gir ansvaret tilbake til 
lokalsamfunnet. Kirkens Nødhjelp har vært i 
Afghanistan i 30 år, og vi har sett store positive 
endringer. Kvinnens stilling når det gjelder 
helse, politikk og utdanning er den største 
suksesshistorien, sier Sayed Tamim.

– Dette er et mannsdominert land. For 15 år 
siden hadde vi kvinner få rettigheter. Det har 
særlig vært det internasjonale samfunnet som 
har presset på for kvinners rettigheter, og som 
kan gjøre det fremover, legger Muzghan til.

MYE ER BLITT BEDRE
På spørsmål om ting er blitt verre og hjelpen 
har vært bortkastet, understreker begge at 
mye er blitt bedre, som demokrati, utdanning 
og ytringsfrihet. Utfordringen har vært at folks 
forventninger var store og ikke ble tilfredsstilt, 
og at sikkerhetssituasjonen i dag er dårlig.

 – Det er en kritisk humanitær situasjon i 

Afghanistan nå, der mange flykter til de store 
byene, og folk tvangsflyttes tilbake fra Pakistan, 
sier Tamim.

– Grensene lukkes og gjør det vanskelig for 
oss å eksportere varer. Mange blir sendt tilbake 
fra Europa, og arbeidsledigheten er stor, legger 
Muzghan til. 

– Vi frykter at mindre bistand vil bety mindre 
velferd, at unge afghanere kan lokkes inn i terror, 
og at de investeringer som er gjort de siste 15 
årene, vil gå tapt, sier Tamim.

– Vi ser at de unge drar fordi det ikke er noen 
jobbfremtid for dem i Afghanistan. Foreldrene er 
redde for at de skal verve seg til opposisjonen, 
og sender dem til Europa. De vet at reiseveien er 
farlig, men de tror det er verdt risikoen siden det 
uansett er farlig og vanskelig å bo i Afghanistan, 
sier Muzghan. 

FREMTIDSHÅP
– Norge er et viktig land for oss. Dere har 
erfaring i å bringe konfliktpartnere sammen og 
kan spille en fredsbyggende rolle i Afghanistan, 
legger han til. 

– Faryab-soldatene gjorde mye for 
befolkningen, og de har et godt rykte på 
seg. Ingen har noe vondt å si om nordmenn i 
Afghanistan, sier Muzghan.   
Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

  Tanzania:  
Til markedet med sykkel 
	Et stort problem for fattige småbønder er 
at de som regel ikke kan selge eller kjøpe mer 
enn hva de kan frakte med seg på en tråsykkel. 
Dette fører til at markedsmakt overføres fra 
de små bøndene, til de mellomstore og store 
aktørene som har råd til mer egnet form for 
transport og frakt. Kirkens Nødhjelps prosjekt 
blant småbønder i Tanzania har ført til lavere 
innkjøpspriser for korn - og gratis transport til 
landsbyene der småbøndene bor. Ved å samle 
markedsmakten har noen hundre småbønder 
blitt mer konkurransedyktige produsenter av 
mais og ris. 
Foto: Kirkens Nødhjelp

  Myanmar:   
100 helseteam
	Kirkens Nødhjelp har i mange år støttet arbeidet med å utdanne mobile team av helsearbeidere 
som jobber i isolerte og konfliktfylte deler av Myanmar. Disse har gitt støtte til lokalsamfunn som 
ikke har hatt tilgang til heletjenester på noen annen måte. Ofte har dette vært internt fordrevne og 
andre sårbare grupper. Men selv om Myanmar gjennomførte sitt første demokratiske valg i fjor, så 
er ikke freden kommet til alle, og heller ikke helsetjenester. Særlig distriktene lider av mangel på 
kvalifiserte helsearbeidere. Våre partnere som Back Pack Health Worker Team har de siste 15 årene 
etablert over 100 team med 3–5 helsearbeidere som jobber med lokale frivillige. I Chaung Phar har 
vår partner arbeidet tett sammen med den lokale helsekomitéen og sørget for at en kvinne som 
jobbet som tradisjonell fødselshjelper, fikk opplæring i 6 måneder på provinssykehuset. I dag er hun 
i stand til å vurdere om det er fare for komplikasjoner ved en forestående fødsel og sikre at kvinnene 
i god tid kommer til seg sykehuset for å føde. Foto: Henriette Bjerke/Kirkens Nødhjelp



KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 01 – 2017 5 

FØLG OSS PÅ FACEBOOK FOR Å SE MER OM VÅRT ARBEID

SAMM
EN

 F
O

R
 E

N
 R

ET
TFERDIG VERDEN

  Etiopia:   
Sammen mot kjønnslemlestelse
	Før jul hadde Kirkens Nødhjelp og Redd Barna et 
seminar for å oppsummere arbeidet mot kjønnslemlestelse 
i Etiopia og Somalia. I Somalia er 98 % av kvinner mellom 
15 og 49 år utsatt for denne tradisjonen, og siden 2006 
har organisasjonene samarbeidet om å få ned antallet 
kjønnslemlestelse. De siste årene har man klart å få til 
offentlige diskusjoner om dette som fremdeles er regnet 
som et tabu. – Kvinner så unge som fem år må gå gjennom 
den mest omfattende formen for kjønnslemlestelse, sier 
Caroline Mwai, prosjektleder i Kirkens Nødhjelp Somalia. 
Addisalem Befikadu i Kirkens Nødhjelp Etiopia mener man 
har oppnådd mye de siste årene ved å engasjere menn og 
bruke religiøse ledere for å nå gjennom med budskapet. De 
to organisasjonene har hele 25 partnere som jobber med 
problemstillingen i de to landene.
Foto: Bente Bjercke/Kirkens Nødhjelp

  Afghanistan:  
Fikk prestisjepris 
	The UNESCO Bibi Gul literacy award ble nylig gitt til Sanayee Development 
Organization, en afghansk organisasjon og en viktig partner for Kirkens Nødhjelp. 
Prisen gis til organisasjoner som tar i bruk innovative måter i språkundervisningen sin. 
Sanayee Development Organization har vært en partner for Kirkens Nødhjelp siden 1998 
og fokuserer på konfliktløsning og fredsbygging, hygieneopplæring og sport – i tillegg 
til språkundervisning. Sammen med Kristoffers minnefond og Norges fotballforbund 
stod Kirkens Nødhjelp og Sanayee Development Organization bak prosjektet «Football 
for Peace and Stability», som brukte fotball som et konfliktdempende virkemiddel 
– i tillegg til undervisning av barn og unge. Dette prosjektet utviklet seg til et bredere 
ungdomslederprosjekt for ulike etniske grupper som i 2015 nådde 1180 gutter og 620 
jenter i Faryab-provinsen. 300 barn fikk lese- og skrivetrening, og i 2016 fikk hele 510 
jenter og gutter lese- og skrivetrening. Dette programmet støttes av Studentaksjonen 
gjennom Kirkens Nødhjelp.
Foto: Naimat Rawan/Kirkens Nødhjelp

  Malawi:   
Hus for vordende fedre
	Tchalo helsesenter i Malawi tar mennene på alvor og 
har laget et eget gjestehus med plass til ektefeller og andre 
som fulgte dem til den store begivenheten. Tradisjonelt har 
ikke mennene fulgt sine svangre koner til fødeklinikken i 
Malawi, men Kirkens Nødhjelp har deltatt i en kampanje for 
å involvere mennene i svangerskapskontroller og å delta i 
svangerskapskurs. Høydepunktet for de vordende fedrene 
er å følge kona til fødselsklinikken og å være til stede 
når fødselsunderet skjer. Andelen menn som følger opp 
svangerskap og fødsler, har økt radikalt i de områdene der 
Kirkens Nødhjelp har arbeidet sammen med våre partnere 
med denne kampanjen.
Foto: Britt Heimdal Villumstad/Kirkens Nødhjelp
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PORTRETT  ATLE SOMMERFELDT
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Fem år er gått siden 
Sommerfeldt forlot Kirkens 
Nødhjelp for å være biskop 
i Borg. Det har vært fem 
år med mange utspill mot 

kommersialisme, Sylvi Listhaug og 
ytterliggående kristne predikanter – 
blant annet. Han har aldri vært redd for å 
brumle litt i media, Sommerfeldt. 

– Rollen som biskop har en naturlig 
plass i offentligheten. Det er mange flere 
generalsekretærer enn biskoper, for å si 
det sånn, smiler Sommerfeldt.

FORSONET MANGFOLD
Bispekollegiet har ikke vært redd for å ta i 
kontroversene, og har blant annet endret 
på kirkens syn for hva ekteskapet skal 
være. Langvarige interne prosesser for å 
beholde kirkens enhet er ikke bare enkelt 
for en biskop som var vant med å snu seg 
på femøringen som generalsekretær i 
Kirkens Nødhjelp. 

– Friksjon skaper energi, sier 
Sommerfeldt og gnir hendene sammen 
for å illustrere poenget sitt. – I Kirkens 
Nødhjelp var det nok enklere enn i kirken 
å omgjøre friksjon til konstruktiv energi. 
Bispemøtet og Kirkemøtet forsøker å få 
dette til ved å legge til rette for at to ulike 
syn på ekteskapet kan leve ved siden av 
hverandre. Mange er glade for en slik 
konsensusorientert arbeidsmåte, mens 
andre melder seg ut selv om kirken er 
et folk og ikke en forening der alle skal 
mene det samme, sier han. 

– Hva har du tatt med deg av erfaringer 
fra Kirkens Nødhjelp?

– Nysgjerrigheten på hvordan folk 
møtes og hvordan folk løser ting. Kirkens 
sterke betydning i lokalsamfunnet og 
hennes viktige rolle for å skape gode 

levekår for alle. Blikket for ekskluderte 
og oversette. Åpenhet for ulike former 
for kristen spiritualitet. Samhandlingen 
med andre religioner, som buddhisme og 
islam. Dette er en utrolig ressurs når jeg 
besøker moskeer og templer i Norge, sier 
Sommerfeldt. 

GRASROTARBEID
Hverdagen som biskop er ikke veldig 
preget av livsfjern verdighet, viser det 
seg. Mesteparten av tiden bruker han på 
å drøfte hvordan kirken kan inkludere 
mennesker som ellers oversees. 
Adventisten som blir sett på som vrang 
fordi hun ikke vil være med på kaffekosen 
på sykehjemmet. Asylsøkeren som 
fortviler over sin usikre hverdag. Den 
utviklingshemmede som ikke kommer 
seg på gudstjenestene. Konfirmanten 
som bekymrer seg over alt fra karakterer 
til utseende. Kirken skal romme alle, og 
ivareta de minste.

– Kirken har vært og  er en av de store 
mobilisatorene av frivillighet i hvert 
eneste lokalsamfunn i Norge, men vi 
er for lite flinke til å stå frem samlet 
slik at offentligheten kan se og forstå 
dette. Det er i de fleste lokalsamfunn 
i Norge et stort gap mellom hva som 
er lovbestemte rettigheter og hva 
kommunen har kapasitet og mulighet til 
å gi av tjenester. Samhandling mellom 
kommunale tjenester og lokalkirken som 
aktør med frivillige er veien å gå. Her har 
erfaringene fra Kirkens Nødhjelp vært en 
viktig inspirator.

– Hva vil være den største utfordringen 
fremover?

– Den overordnede utfordringen er 
at vi utvikler et samfunn som legger så 
mye vekt på nytteverdi i kroner og øre. 

Da risikerer vi at flere mennesker blir 
marginalisert, sier Sommerfeldt. Vi 
må forme et samfunn som er godt for 
alle. For eksempel ved å inkludere nye 
nordmenn med ulik kultur og religion. 
Så ser vi at ungdommen bøyer under for 
prestasjonspress. I en av kommunene her 
i bispedømmet sier halvparten av jentene 
at de gruer seg til hver eneste dag, og 
skoleledere jeg snakker med sier at dette 
er en økende trend, sier Sommerfeldt. 
Seks til åtte av ti ungdommer 
konfirmerer seg i kirken. Det gir oss en 
stor mulighet og et betydelig ansvar å 
formidle alles menneskeverd uavhengig 
av prestasjon og ansvar for andre, 
f.eks. ved deltagelse i Kirken Nødhjelps 
fasteaksjon. Konfirmantene sier at det 
er så høyt under taket i kirka at det er 
plass til dem og tankene deres. Kirken er 
frihetens rom – noe som er interessant 
fordi tidligere generasjoner har opplevd 
kirkerommet som innskrenkende og ufri, 
sier Sommerfeldt.

KORTREIST FELTARBEID
Sommerfeldt har visitaser til kirken i 
6–7  lokalsamfunn årlig for å inspirere 
og veilede lokalkirken til å ta tak i 
utfordringer i lokalmiljøet. – Ikke ulikt 
feltbesøk i Kirkens Nødhjelp, bare at jeg 
reiser til Halden og ikke til Sør-Sudan, 
spøker han. Men, savner han egentlig 
tiden da han arbeidet for hele verdens 
fattige, ikke bare de som sliter i Borg?

– Jeg hadde vært så lenge i Kirkens 
Nødhjelp at det var naturlig å slutte. 
Og kontroversene internt var håndtert, 
så jeg fikk en forsonet og fin slutt. Det 
ga en god følelse. Nå føler jeg at jeg er 
kommet tilbake til kjernekallet, tilbake til 
helheten, sier biskopen i Borg. 

Friksjon gir energi
- Jeg har alltid hatt et sterkt prestekall, og jobben som 
generalsekretær i Kirkens Nødhjelp så jeg på som en del 
av dette kallet, sier biskop Atle Sommerfeldt.
TEKST OG FOTO: Aina Johnsen Rønning 
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Kirkens Nødhjelp opererer i de mest sårbare statene 
i verden. Det innebærer en stor risiko for personene 
vi jobber med og de vi sender ned. Men, det utgjør 
også en enorm risiko for korrupsjon og ødeleggelse av 
bistandsinvesteringer. Bør vi egentlig være der?
TEKST: Aina Johnsen Rønning  FOTO: Bente Bjercke/Kirkens Nødhjelp. 
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I 2008 gikk 6,3 millioner 
bistandskroner forvaltet av Kirkens 
Nødhjelp tapt i Sør-Sudan, da en 
lokalt ansatt stakk av med penger 
som skulle brukes til å få rent vann i 

en landsby. Enorme summer med bistand 
kombinert med dårlig kontroll har vært 
med på å skape «systemisk korrupsjon» 
i Afghanistan, konkluderer en rapport 
fra den amerikanske generalinspektøren 
for Afghanistan. Godal-utvalgets rapport 
konkluderte i sommer med det samme. 
Kirkens Nødhjelp jobber også aktivt i 
konfliktområder som Kongo, Palestina/
Israel, Syria og Somalia.   

I vår sa utenriksminister Børge Brende 
fra Stortingets talerstol at regjeringen 
ønsker å dreie mer av bistanden mot 
sårbare stater for å bidra til stabilisering 
og forebygge terrorisme, krig og 
flyktningstrømmer. Det er problematisk 
på flere områder, men det betyr også 
at Brende ber bistandsorganisasjonene 
om å ta mer risiko ved å i større grad gå 
inn i land med krig og konflikt. Kirkens 
Nødhjelp er kritisk til dagens ordning, der 
bistandsorganisasjoner må tilbakebetale 
penger til myndighetene når korrupsjon 

avdekkes. Det å avdekke korrupsjon må 
belønnes, mener Kirkens Nødhjelp.

LANGE KONFLIKTER
Mange av konfliktområdene har Kirkens 
Nødhjelp vært inne i gjennom flere tiår. 
Som Afghanistan, der internasjonale 
styrker er i ferd med å trekke seg ut, 
og mange frykter at landet blir enda 
mer ustabilt. Taliban styrer deler 
av Afghanistan, og IS skaper frykt i 
landet fordi de går brutalt frem når 
de prøver å etablere seg i landet. 
Narkotikaproduksjonen i Afghanistan 
skaper også en uheldig maktbalanse 
og internasjonalt press. Afghansk 
opiumsproduksjon står for 90 % av 
verdens heroin. 

Midt i dette står frivillige og 
kommersielle, internasjonale og 
nasjonale organisasjoner. Det er 900 
afghanske organisasjoner i landet, 
en god del av disse er startet av en 
grunnlegger som føler personlig eierskap 
til organisasjonen. Dette er lokale 
partnere som frivillige organisasjoner 
som Afghanistankomiteen, Røde Kors, 
Flyktninghjelpen og Kirkens Nødhjelp 

er avhengige av når de forvalter norske 
bistandskroner. I høst hadde de norske 
organisasjonene som har operert i 
Afghanistan, et møte, der de delte gode 
og dårlige erfaringer fra arbeidet i 
Afghanistan. 

– Det er viktig å evaluere innsatsen 
vår for å ha en åpen diskusjon om 
hvilken del av bistanden som har fungert 
best i Afghanistan. Vi har knapt sett 
noen reduksjon av det overordnede 
fattigdomsnivået på tross av fremgang 
innen områder som utdanning og helse. 
Noe av årsaken er at store deler av den 
internasjonale bistanden har gått til 
sårbare områder, der man vet den ikke 
vil ha så stor effekt. I tillegg ble mye 
gjort militært, noe man også vet gir 
mindre effekt. Det ble satt enormt høye 
målsettinger uten at man diskuterte 
hvorvidt det var mulig å nå disse, og i 
tilfelle hvor lang tid det ville ta, sier Arne 
Strand, som har jobbet med Afghanistan i 
en mannsalder. 

Titusener av tørkerammede strømmer til Somalias hovedstad Mogadishu i håp om å få hjelp. 
FOTO: Arne Grieg Riisnæs

Soldater fra Janjaweed på tokt i Darfur. Bildet 
er fra 2007 da Kirkens Nødhjelp og Caritas var 
involvert i en stor hjelpeoperasjon i området.
FOTO: Hege Opseth  
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MYE HAR LYKKES
Kirkens Nødhjelps prosjekter er trukket 
frem av Godal-utvalget og Norad som 
eksempler på at man har lykkes med 
noe i Afghanistan, som det å få utdannet 
jenter og å redusere antall barn som 
overlever fødselen. Liv Steimoeggen har 
jobbet for Kirkens Nødhjelp i Afghanistan 
i flere år, og hun understreker hvor viktig 
relasjoner er for arbeidet som gjøres. Man 
samarbeider ikke med et departement, 
man samarbeider med en person i et 
departement. Også Leger Uten Grenser 
har erfart at mye kan gjøres ved å jobbe 
relasjonelt lokalt – da er det nesten 
ikke grenser for hvor langt en afghansk 
ildsjel kan strekke seg for å hjelpe til. 
Utfordringen er å finne hjelpearbeidere 
som er gode på relasjonsbygging og villige 
til å bli værende i sårbare områder over 
land tid. Når en ny person kommer ned, 
må man bruke mye tid på overlapping slik 
at de lokale får tillit til og en god relasjon 
til ham eller henne. Man må rett og slett 
jobbe på en annen måte i Afghanistan 
fordi relasjonene betyr så mye. 

BYGGE LOKALSAMFUNN
Liv Steimoeggen påpekte hvor viktig det 
er å styrke sivilsamfunnet i sårbare stater 
som Afghanistan, slik at de kan fungere 
som brobyggere mellom staten og 
vanlige folk. Da må man fokusere mindre 
på prosjektstyring og kontroll, og man må 
utfordre lederne uten at man utfordrer 
så mye at det ender i trusler. Trusler 
er et problem i Afghanistan, og noen av 
organisasjonene mente det er lettere å 
bruke lokale – men fra andre landsbyer, 
slik at etnisk og politisk bakgrunn 
ikke skapte uheldige lojalitetsbånd i 
konfliktområder. Dessuten pekte flere på 
at det er et problem at donasjoner i dag 
ofte gis i et 7–12-månedersperspektiv, og 
det er for kort til å bygge endring. 

– Vi må passe på at partnerne vi jobber 
med, leverer, samtidig som at de forstår 
sin sivilsamfunnsaktørrolle. Målet er å 
få til en bevisst folkemobilisering, sa Liv 
Steimoeggen.

TENKE LANGSIKTIG
Ofte får man bistandsmidler for kortsiktig 
nødhjelp i sårbare stater, men flere av 
organisasjonene pekte på at man strekker 
seg langt for å jobbe mer langsiktig i 
sårbare stater. Der man driver bistand i 
områder med konflikter som blusser opp 
med jevne mellomrom, er det viktig at noe 
arbeid må være langsiktig. Utfordringen 
er at de som bevilger penger, har vage og 
urealistiske mål for hva man kan få til, og 
at rammene for endring er dårligere enn 
i mer stabile områder. 

– Bistandspolitikken er ikke rigget 
for det vi jobber med. Vi får diffuse 
mål fra toppen som brytes ned i 
mer og mer konkrete mål nedover i 
systemet. Vi tvinges inn i kortsiktige 
og resultatorienterte prosjekter, og 
verden går fra en bistandspolitikk 
som handler om de svakes rettigheter 
til en bistandspolitikk som handler 
om sikkerhet, migrasjon, demografi 
og klima. Dette kompliseres ved at 
vi må fokusere mer på land der det 
er korrupsjonsproblemer i alle ledd 
i samfunnet, sa Odd Evjen i Kirkens  
Nødhjelp. 

Den utarmede befolkningen i Mogadishu kjemper seg tilbake til en form for hverdagsliv etter 
20 år med krig og konflikt. 
FOTO:  Arne Grieg Riisnæs
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KRISTNE:

Fordrevet
IS angrep klokken fire om morgenen. I 
den lille landsbyen Tel Hermes var det 
bare menn igjen til å prøve å forsvare 
den. De eldre hadde også blitt igjen. Nå 
ble alle dratt ut av IS i pysjamasen. Av 
rundt 30 menn ble halvparten drept. En 
av dem var elektrikeren Fouad Younan.

Resten av familien hadde reist til Homs 
20 dager tidligere. I åtte måneder visste 
ikke familien noe om faren. Nå sitter den 
assyrisk kristne familien i en leilighet i 
Beirut. Det de har av minner om faren, er 
et fotografi. 

Livet var trygt og godt i landsbyen før 
krigen. Det var ingen problemer med 
å være assyrisk kristen, sier mor Lina. 
Døtrene Olivia, Eva og Vivian husker de 
gode stundene med faren. At de svømte 
i elva. De husker den grønne, fine 
landsbyen hvor alle kjente hverandre. 

Olivia savner vennene fra 
musikkonservatoriet hun studerte ved.

 – Det var mine lykkeligste dager, sier 
hun. Studentene kom fra hele Syria, men 
nå er alle spredt.

Familien som nå bare består av kvinner, 
er bekymret for fremtiden. De har ingen 
problemer i nabolaget i Beirut. De går til 
gudstjeneste hver søndag. De to eldste 
søstrene arbeider litt i et minimarked. 
Men fremtiden er i Australia, som mange 
fra det assyriske samfunnet har reist 
til. En onkel og kusine bor allerede i 
Melbourne.

Familien håper en gang i fremtiden å 
kunne dra til landsbyen hvor Fouad ligger 
begravet. De kunne ikke dra til faren og 
ektemannens begravelse. Fra den har de 
bare tilsendte mobilbilder.

 
FOTO OG TEKST: Håvard Bjel land
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JESIDIENE: 

Ut av mørket
Kvinnene går sakte rundt i helligdommen 
Lalesh. Noen har barna med seg. De er 
blitt hentet i flyktningleiren for å dra til 
jesidienes hellige sted, som ligger oppe i 
fjellet i Nord-Irak, et stykke unna Dohuk. 

Alle er stille til å begynne med, og alle 
passer på ikke å tråkke på dørterskelen 
inn til tempelet. 

Skoene ligger igjen i bilene et godt 
stykke unna. Etter hvert blir stemningen 
lettere. Lunsjen er birianii, kylling og ris 
med grønnsaker. Senere begynner barna 
å leke og le.

Kvinnene har opplevd ubeskrivelige 
ting under sitt IS-fangenskap. De har blitt 
holdt som sexslaver og torturert. De blir 
kalt «overlevende». 

Kirkens Nødhjelps lokale partner Yazda 
arrangerer turene til tempelet. Ganske 
raskt etter at kvinnene kommer fri fra 
slaveriet, drar de overlevende hit. Besøket 
er et renselsesritual etter grusomhetene 
de har gått gjennom. 

De blir tatt imot av samfunnet igjen 
etterpå. Prestene sier offentlig at 
kvinnene på ingen måte er ansvarlige 
for ugjerningene, og at samfunnet må ta 
imot dem som det de er: mødre, døtre og 
søstre.

 
FOTO OG TEKST: Håvard Bjel land.
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SUNNIMUSLIMENE: 

Lammet 
av sjokk
Madeline på 14 og søsteren Sabrine på 16 
har begge blitt lamme i beina. 

– De ble lammet av sjokk. Det skjedde 
noe med nervesystemet, sier faren 
Mohammad.

Familien ble fanget i kryssilden i Daraa 
sør i Syria. Sønnen Louay på tre år ble 
drept av en bombe. Da bestemte de seg 
for å flykte. Det falt bomber konstant 
under flukten.

27. august 2013 kom de til Libanon, og 
nå bor de i en leir i Bar Elias i Bekaadalen.

De ønsker å emigrere.
– Jentene er traumatiserte, men vi får 

ikke hjelp her, sier faren.  
– Vi har fred og trygghet, men ingen 

fremtid her, sier hans kone Rehab (36). De 
var på asylintervju for fire måneder siden.

– Før krigen var livet lett, sier Madeline. 
– Jeg likte så godt å leke med vennene 
mine. Jeg savner dem. Jeg savner å løpe 
sammen med dem.

Foreløpig klarer Mohammad å bære 
Madeline, men for tre dager siden fikk 
han svar på prøvene som ble tatt etter at 
han fikk magesmerter. Han har kreft. 

FOTO OG TEKST: Håvard Bjel land
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Angrepene er ofte rettet 
mot den internasjonale 
FN-styrken MINUSMA, de 
franske styrkene og den 
maliske hæren, men vanlige, 

sivile maliere er også ofre. Offentlig 
ansatte, tradisjonelle ledere og andre 
representanter for befolkningen i 
Nord-Mali og det sentrale Mali angripes 
og drepes av terrorister fordi de er 
mistenkt for å «samarbeide» med 
myndighetene eller med FN-styrken. Det 
legges ut hjemmelagde veibomber der 
hvor terroristene antar at hæren eller 
andre de er ute etter, vil kjøre forbi, men 
virkeligheten er at disse veibombene ofte 
rammer sivile, handelsfolk og folk på vei 
til markedet.

FEM ÅR MED KONFLIKT
I 2012 skjedde alt på én gang i Mali. Det 
var matmangel som følge av tørke og 
avlingssvikt. Væpnede opprørsgrupper 
mobliserte og okkuperte hele den 
nordlige delen av landet. Nye væpnede 
grupper med bånd til internasjonale 
terrororganisasjoner som Al Quaida 
kom til og etablerte et sharia-regime i de 
okkuperte områdene, samtidig som de 
ikke la skjul på ambisjonene om å gjøre 
hele Mali til en islamsk stat med sharia-
lover. Flere hundre tusen mennesker ble 
drevet på flukt. I den sørlige delen av Mali 
var folk frusterte og misfornøyde med det 
som skjedde i nord og med makthaverne 
generelt. Menige soldater og yngre 
offiserer begikk statskupp, deler av 
hæren begikk statskupp og den sittende 
presidenten måtte flykte fra landet. Ikke 
før en relativ stabilitet og konstitusjonell 
orden var gjenopprettet i den delen av 
landet som ikke var okkupert, så gjorde 
okkupantene et nytt fremstøt sørover 
idet de angrep Konna, en liten by i Mopti-
regionen, midt i Mali. Da ba Mali Frankrike 
om hjelp til å slå tilbake terroristene, og 
en franskstøttet militærintervensjon ble 
iverksatt umiddelbart. 

FARLIG SITUASJON
Nå, nesten fem år senere, er situasjonen 
i landet fortsatt sterkt preget av det 
som skjedde i løpet av noen hektiske 
måneder i 2012 og 2013. Mali har igjen 
en lovlig valgt president, og det har blitt 
undertegnet en fredsavtale mellom 
regjeringen og to allianser av væpnede 
grupper. Men på bakken er det fortsatt 
mangel på fred og sikkerhet – selv 
om partene er enige på papiret, så 
er det fortsatt uenighet og forvirring 
om hvordan tiltak skal iverksettes i 
praksis. Alminnelig kriminalitet har 
også gode vilkår under disse forholdene. 
En del av fredsavtalen går ut på at 
medlemmer av de væpnede gruppene 
skal demobiliseres, og at partene skal 
organisere patruljer som skal ivareta 
folks sikkerhet i konfliktområdene, men 
dette utsettes stadig fordi partene ikke 
greier å bli enige.

Lovløshet og mangel på sikkerhet 
rammer befokningen hardt. Rundt 
130 000 personer lever fortsatt som 
flyktninger i naboland, skoler har vært 
stengt siden 2012, lokale myndigheter og 
offentlige tjenester er fraværende mange 
steder, veier og annen infrastruktur er 
nedslitt og ødelagt, og det er vanskelig å 
drive handel og annen næringsvirksomhet 
på grunn av kriminalitet og lovløshet. 
Særlig ser vi at situasjonen er vanskelig 
for kvinner og jenter. Fra før av er jenter 
og kvinner utsatt for kjønnsbasert vold 
som barneekteskap og tvangsekteskap, 
og man mener at dette har økt som 
følge av krisen. Store avstander og en 
rekke ulike væpnede grupper og aktører 
gjør det ekstra risikabelt for jenter og 
kvinner å forflytte seg, enten det er for å 
gå på skole, drive handel eller for å søke 
helsehjelp for eksempel i forbindelse 
med svangerskap og fødsler. I Mali har 45 
% av jentene blitt gift og født sitt første 
barn før de fyller 18, og komplikasjoner 
i forbindelse med graviditet og fødsel er 
viktigste dødsårsak for jenter mellom 15 
og 19 år.

TILLIT VIKTIG FOR SIKKERHETEN
Kirkens Nødhjelps viktigste strategi for 
å kunne jobbe under disse forholdene 
er å ha lokalt personell og å samarbeide 
med lokale organisasjoner som kjenner 
situasjonen og har tillit i befolkningen. 
Dette er folk som fort kan fange opp 
signaler om at noe er galt og om noen kan 
utgjøre en mulig trussel mot sikkerheten 
til de ansatte og til befolkningen vi jobber 
med, og som fortløpende tilpasser 
arbeidsmåten etter forholdene. Våre 
lokale partnere klarer å opprettholde 
aktiviteter nær sagt overalt fordi 
virksomheten er basert på at folk gjør en 

Nord-Mali består av uendelig store ørkenaktige områder 
med spredt befolkning og hvor det er lett for kriminelle 
og væpnede grupper å stikke seg bort. Det har blitt skapt 
en situasjon med maktvakuum, hvor terroristgrupper har 
styrket sin posisjon og begår hyppige terrorhandlinger.  
TEKST: Riborg Knudsen,  Kirkens Nødhjelp Mal i  FOTO: Håkon Lislerud/Kirkens Nødhjelp. 

Mellom væpnede grupper
I 2009 kjørte man rundt i Mali i egne 
biler med Kirkens Nødhjelps logo på 
siden. Det tør man ikke lenger etter 
at man erfarte at prosjektbiler ble 
utsatt for væpnede ran. Nå leier man 
heller biler eller bruker offentlig 
transport. 
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innsats der de bor. I Timbuktu-regionen 
jobber Kirkens Nødhjelp og partnere 
med tiltak mot kjønnsbasert vold og for å 
fremme reproduktiv helse i 38 kommuner. 
I hver kommune har 10 personer fått 
opplæring og blitt engasjert som lokale 
kontaktpersoner. Deres oppgave er 
å drive informasjon og opplæring av 
lokale kvinnegrupper i landsbyer og 
tettsteder, slik at kvinnegruppene kan 
få økonomisk støtte til egne aktiviteter 
som kan bedre forholdene for jenters 
og kvinners rettigheter og reproduktive 
helse. Eksempler på resultater er at 
landsbyledere og religiøse ledere har 

blitt enige om lokale avtaler om å avlyse 
eller utsette barneekteskap til barna 
har fylt 18, har overtalt foreldre til å 
tilrettelegge for at jenter kan fortsette 
skolegangen, har etablert lokale 
«lyttesentre» hvor ungdom kan få tilgang 
til prevensjonsmidler, og hvor jenter og 
kvinner som har blitt utsatt for voldtekt 
eller er rammet av fistula, kan få hjelp 
til å den assistansen og oppfølgingen de 
trenger.

VANSKELIG Å REISE
Den største utfordringen for arbeidet 
vårt i Mali er å komme seg rundt over 

store avstander i prosjektområdene 
og kunne følge med på at aktivititene 
går som de skal. På grunn av hyppige 
tilfeller av væpnet ran mot prosjektbiler 
bruker vi ikke lenger egne Kirkens 
Nødhjelp-biler. Biler leies i stedet 
lokalt. Prosjektmedarbeidere blir ofte 
utstyrt med motorsykler, men også 
disse er utsatt for tyveri. Langs Niger-
elven brukes ofte tradisjonelle båter, og 
ellers forsøker prosjektmedarbeidere 
å planlegge i forhold til når det går 
noen form for offentlig transport til de 
stedene de skal til, ofte i forbindelse med 
markedsdager.
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Sør-Sudan er verdens yngste 
nasjon, med tre generasjoner 
som bare har opplevd krig og 
konflikt, og som nå skal bygge 
opp et fredelig samfunn. Ikke 

så enkelt i et land med store etniske 
splittelser og hele 62 ulike stammer. 

VANSKELIG OPPGAVE
– Å bygge et land fra bunnen av etter flere 
tiår med borgerkrig er ingen lett oppgave 
i utgangspunktet, og landets politiske 
ledelse må ta sin del av hovedansvaret 
for den utviklingen som har vært siden 
uavhengigheten i 2011, sier Odd Evjen, 
som har jobbet med Sør-Sudan i mange 
år.  

– Problemet har vært intern maktkamp 
i politisk ledelse, korrupsjon og lojalitet 
mot egne økonomiske interesser. Og så 
må vi i det internasjonale samfunn som 
har jobbet med bistand, erkjenne ansvar. 
Historien har lært oss at overgang fra 
en militær frigjøringskamp til å skape 
en inkluderende og ansvarlig politisk 
ledelse og stat, har store utfordringer. 
Denne erfaringen og kunnskapen tok 
man ikke tilstrekkelig hensyn til når 
man skulle utvikle bistanden. Vi klarte 
ikke et «girskifte» fra en humanitær 
bistandsarkitektur som fungerte i den 
lange konfliktperioden, til å gi bistand i 
fredstid. Vi fikk ikke til å bygge nasjonen 
og en felles identitet på tvers av etniske 
skillelinjer og skillelinjer mellom by 

og land. Dette ble vanskeligere enn vi 
trodde. Vi hadde for mye fokus på å bygge 
institusjoner og så ikke at vi manglet 
kapasitet til å bygge et helt land fra 
bunnen av, sier Odd Evjen.

MYE HJELP ER GITT
Kirkens Nødhjelp har bygget brønner, 
utdannet lærere, gitt helsehjelp, hatt 
hygieneopplæring og gitt nødhjelp i 
tillegg til fredsbygging i Sør-Sudan. Nå er 
fredsbygging jobb nummer én. 

– Kirkene har fremdeles stor tillit i 
samfunnet, og i et ellers militarisert 
politisk landskap representerer 
kirkenettverket det eneste organiserte 
sivilsamfunnsnettverket som binder 
folk sammen på tross av etnisitet. Det 
nasjonale kirkerådet South Sudan Council 
of Churches er vår samarbeidspartner. 
Kirkerådet leder an i arbeidet med å lage 
en nasjonal handlingsplan for fred, som 
nå er igangsatt. I tillegg jobber vi med å 
etablere lokale myndighetsstrukturer 
som knytter sammen formell 
myndighetsstruktur og tradisjonelle 
lokale etniske myndigheter. Disse lokale 
rådene er med på å dempe konflikt lokalt. 
For eksempel der kvegtyveri tidligere 
var konflikter mellom grupper, klarer 
man å legge ansvaret på personer og 
løse konflikten istedenfor at det blir 
eskalerende konflikter mellom stammer, 
sier Evjen.

USIKKERT OMRÅDE
Kirkens Nødhjelp har gode 
sikkerhetsrutiner for sine ansatte, 
men situasjonen er så ille at 60–70 % 
av statsbudsjettet til Sør-Sudan går 
til sikkerhet, og det er store områder 
der det er utrygt å ferdes, som gjør 
både humanitær og langsiktig bistand 
vanskelig.  

– Veiene i disse områdene blir 
farlige, for biler blir sett på som mobile 
minibanker med muligheter for raske 
penger. Korrupsjon er et kjempeproblem 
i hele landet. Den sosiale kontrakten i et 
militarisert samfunn kommer ikke av seg 

– Tar 50 år
Norad fikk i slutten av 2016 overlevert en rapport som 
konkluderte med at det internasjonale samfunnet har 
oppnådd lite etter fem år med massiv bistand til Sør-Sudan. 
– Landet må bygges opp nedenfra. Det tar minst 50 år, men 
er eneste måten å gjøre det på, sier Odd Evjen i Kirkens 
Nødhjelp. 
TEKST: Aina Johnsen Rønning  FOTO: Håkon Haugsbø/Kirkens Nødhjelp. 

I landsbyen Gumeruk i Greater Pibori 
staten Jonglei i Sør-Sudan leker 
barna med det de finner. Familien 
har fått basisutstyr for hverdagslige 
gjøremål av Kirkens Nødhjelp, en av 
bistandsorganisasjonene har fått 
kritikk for operasjonen i Sør-Sudan. 
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selv, og landet må bygges opp nedenfra. 
Det tar tid, sier Evjen. 

– Hva tenker du som har mye erfaring 
med å jobbe i krig og konflikt om at den 
norske staten vil at mer av bistanden skal 
gå til sårbare stater?

– Sårbare stater er først og fremst en 
byrde for befolkningen i disse statene 
– for de mange kvinner, menn, barn og 
unge som lever i sårbarhet. Det er viktig 
å styrke befolkningens egne ressurser til 
selv å skape sin fremtid i slike sårbare 
stater. Vi har erfaring i å se helheten i 
konfliktene, vi har lokal kunnskap og 
partnerskap med nasjonale trosbaserte 

aktører. Å være fleksibel i sårbare stater 
er viktig, og det er en stor utfordring å 
drive langsiktige endringsprosesser når 
bistandsarkitekturen går i retning av 
stadig kortere og kortere tidsperioder for 
implementering av tiltak, sier Odd Evjen. 

PAVEN PÅ BESØK
I høst dro tre av kirkelederne fra 
Sør-Sudan til Roma for å treffe paven på 
Kirkens Nødhjelps regning. Der fikk de 
overtalt paven til å komme til Sør-Sudan 
på besøk, antakelig i mars, noe som vil 
gi et viktig håpsperspektiv for landet. 
Det trengs, for sikkerhetssituasjonen i 

Sør-Sudan er blitt stadig verre de siste 
årene. 

– Kirken må aldri miste sitt budskap 
om håp selv der det virker håpløst. Det 
er et ordtak som sier at «håp er fuglen 
som synger mens det enda er mørkt fordi 
den vet at lyset kommer». Slik må også vi 
som Kirkens Nødhjelp være med og aldri 
gi opp å formidle budskap om håp, sier 
Evjen. 

Befolkning:  
9 millioner 
Hovedstad: Juba
Språk: Engelsk, dinka, nuer, 
juba-arabisk og andre lokale 
språk
Forventet levealder: 55 år
Fattigdom: 51 % av 
befolkningen lever under 
fattigdomsgrensen
Utdanning: 3,1 år (Sudan)

Sør-Sudan
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TEMA  BISTAND I  KRIG OG KONFLIKT

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

Somalia

I Puntland i Somalia er 
piratvirksomhet blitt til stor 
plage for lokalbefolkningen. 
Kirkens Nødhjelp har et 
prosjekt der de omskolerer 
tidligere pirater i området. 
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Etter mer enn to tiår med 
konflikt har de offentlige 
tjenestene i Somalia kollapset 
fullstendig. Naturkatastrofer, 
et lavt sikkerhetsnivå og 

dårlig tilgang til helsetjenester gjør 
at syv millioner somaliere nå trenger 
nødhjelp. Bistandsaktørenes hjelp er 
helt nødvendig når institusjonene som 
skulle tilby tjenester er nede, og mange 
somaliere lever som flyktninger i eget 
land eller i landene rundt. 

Uten hjelp fra FN og internasjonale 
organisasjoner ville mange flere lidd nød, 
og dødstallene ville ha vært store. Kirkens 
Nødhjelp har vært i landet siden 1993, 
og har jobbet med lokalsamfunn der de 
regionale myndighetene ikke har fungert. 
Vi jobber på to måter – ren nødhjelp og 
ved å bygge opp lokalsamfunnets evne 
til å klare seg selv. Det vi er flinke til, 
er å jobbe med lokale personer som 
klarer å involvere hele lokalsamfunnet i 
å jobbe for egne rettigheter. Ved Kirkens 
Nødhjelps hjelp blir behov identifisert og 
adressert til de lokale myndighetene.

JOBBER I DE VERSTE 
KONFLIKTOMRÅDENE
På grunn av tilbakemeldinger fra 
innbyggerne har Kirkens Nødhjelp 
prioritert fire programmer som skal 
bedre levekårene til de i Gedo, Puntland, 
Banadir og Lower Shabelle. De fire 
områdene er vann, sanitær og hygiene, 
økonomisk vekst, kamp mot kjønnsbasert 
vold og kompetansehevning rundt fred og 
utvikling. I tillegg har Kirkens Nødhjelp 
åtte partnere som jobber direkte i de 
mest rammede områdene i Somalia, og vi 
en av få organisasjoner som jobber i disse 
konfliktområdene. Prosjektlederen vår i 

Gedo, Abdi Mohamed Egal,  beskriver det 
slik: 

– De fleste organisasjonene 
foretrekker å jobbe i de trygge områdene 
som  Doolow, og derfor er folk tvunget til 
å flytte fra de usikre områdene dersom 
de trenger hjelp. Ved at Kirkens Nødhjelp 
jobber i områder som er usikre og 
vanskelig tilgjengelige, minsker behovet 
for at folk flykter fra hjemtraktene sine. 

Kirkens Nødhjelp har tette bånd til 
trosbaserte organisasjoner som spiller 
en nøkkelrolle i sosiale endringer fordi 
de har stor innflytelse og høy status. Vi 
jobber for å hindre kjønnslemlestelse 
og andre skadelige tradisjoner, og 
promoterer fred og samhold ved hjelp av 
samarbeidet med de religiøse lederne. 

– Denne måten å jobbe på gir oss en 
mulighet til å jobbe innenfra og ut. Vi vil 
at lokalsamfunnet skal eie prosjektene, 
og ikke tenke at vi presser på dem 
en vestlig ideologi, forklarer Yusuf A. 
Haji, prosjektleder i Kirkens Nødhjelp i 
Puntland og Mogadishu.

KIRKENS NØDHJELP SOM 
UTDANNINGSDIREKTORAT
Selv om det ikke akkurat er noen 
fordel å være en kirkebasert diakonal 
organisasjon har Kirkens Nødhjelp 
klart å jobbe også i områder som 
ikke er kontrollert av regjeringen – 
nettopp fordi vi har så godt forhold til 
lokalsamfunnet. I 2011, da Al-Shabaab 
forbød alle internasjonale organisasjoner 
fra områder i Gedo-regionen, forsvarte 
landsbyledere vårt arbeid og gjorde det 
mulig for oss å fortsette arbeidet med å gi 
tilgang til vann og mulighet for utdanning. 
Kirkens Nødhjelps utdanningskoordinator 
i Gedo, Abukar Aden Mohamed, sier at 

Kirkens Nødhjelp nærmest er sett på 
som utdanningsdirektoratet i området 
– siden vi støtter 75 barneskoler, fem 
ungdomsskoler og en yrkesskole ved 
å betale lærerlønningene og utstyret 
elevene trenger. Samtidig jobber ikke 
Kirkens Nødhjelp alene i Somalia. 
Langt ifra. Vi samarbeider tett med 
myndighetene, ACT-alliansen, FN og 
andre organisasjoner i Somalia. 

ARBEIDET REDDER LIV
Det er utfordrende, men tilfreds-stillende 
å jobbe med bistand i et så sårbart land 
som Somalia. De ansatte må forholde seg 
til en dårlig sikkerhetssituasjon, dårlig 
infrastruktur, analfabetisme og svake 
myndighetsstrukturer. Samtidig ser vi at 
arbeidet redder liv, for eksempel ved å gi 
kvinner og barn tilgang til rent vann, ved 
at konfliktene klanene imellom et blitt 
færre og at folks mulighet til selv å skaffe 
seg mat og andre nødvendigheter er blitt 
bedre. 

– Det føles bra å se at folk klarer å 
skape sin egen bedrift eller få seg en 
jobb. En av våre ansatte har selv gått på 
en skole støttet av Kirkens Nødhjelp. Det 
gjør meg stolt, sier Egal.  

Siden Kirkens Nødhjelps ansatte i 
Somalia jobber i høyrisikoområder og 
må forholde seg til kritiske situasjoner, 
trenes de i å forstå lokalsamfunnene 
de jobber i. Det er mange tilfeller av 
bortføringer og drap i Somalia, og bare de 
som har støtte lokalt klarer seg. Kirkens 
Nødhjelp er stolt over et team med både 
lokale folk og ansatte fra mange ulike 
land, alle dedikerte til oppdraget og 
lokalbefolkningen.  

Der ingen andre er
I Somalia jobber Kirkens Nødhjelp i områder der Al-Shabaab har nektet alle 
internasjonale organisasjoner å operere. Tett samarbeid med lokalsamfunn og religiøse 
ledere gjør det mulig å jobbe i områder så risikable at ingen andre tør. 
TEKST: Nafisa Abdirahman, Kirkens Nødhjelps vannekspert  i  Somalia  FOTO: Mohamed Dahir
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AKTUELT KRISTOFFERS MINNEFOND

Kristoffer Jørgensen kunne 
ikke skjønne hvorfor de norske 
soldatene ikke kunne spille 
fotball sammen med den 
afghanske lokalbefolkningen. 

Også fotball kan være fredsarbeid, tenkte 
han, og gikk til sjefen sin. Det skulle ikke 
mye masing til før Kristoffer lyktes med 
å skaffe fotballutstyr for flere hundre 
tusen og å invitere til en turnering der 
norske soldater spilte mot afghanerne 
i området. «Vi vinner ikke turneringen 
med en straffekonkurranse. Det er for 
dumt. Hva skal vi med alt utstyret som 
er premien», sa Kristoffer da turneringen 
skulle avgjøres. Den endte med stor jubel 

fra det afghanske laget som vant. 

ALLE BLIR SOM BARN MED EN BALL
Den afghanske Faryab-provinsen er 
tørr, flat og lite gjestmild. Støvet blander 
seg med varm svette. Kristoffer er en 
av soldatene som skulle gjenoppbygge 
Afghanistan etter krigen. De norske 
styrkene har fått ansvaret for 
gjenoppbyggingsarbeidet i Faryab-
provinsen, og arbeidet har pågått uten 
problemer i tre år før Kristoffer kom 
inn som livvakt for sjefen i leiren i 2007. 
Da var sikkerhetssituasjonen blitt mer 
anstrengt. 

– Han ble aldri spurt om mat da han var 

ute i landsbyene på oppdrag, men barna 
pleide å møte Kristoffer og tegne en ball 
med hendene sine. Da visste han at det var 
trygt å gå inn i leiren, og han skjønte hva 
han kunne gjøre for lokalbefolkningen og 
gjenoppbyggingen. Er du åtte år og får en 
fotball, så spiller du. Og er det fire andre 
der, så spiller man sammen, uansett 
hvilken etnisk bakgrunn man har. Da er 
det leken og gleden som er viktig, sier 
Idar Jørgensen, far til Kristoffer.

DRØMTE OM KUNSTGRESS
Etter hvert var det Kristoffer 
lokalbefolkningen spurte etter da de kom 
til leiren – på tross av at han bare var en 

Med ballen som våpen
Som soldat i Afghanistan oppdaget Kristoffer Jørgensen at man kunne oppnå 
mye ved å samle seg rundt en fotball. Ti år etter at han ble drept av en bilbombe i 
Afghanistan, gir Kristoffers Minnefond mange hundre jenter og gutter både utdanning 
og sportslige gleder. TEKST: Aina Johnsen Rønning  FOTO: Privat/Jim Holmes 

Kristoffer Jørgensen spiller 
i fotballturneringen han selv 
arrangerte i Afghanistan i 2007.
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menig soldat. De kjente til arbeidet hans. 
Det samme gjorde forsvarsminister 
Anne Grete Strøm Eriksen, som ba 
om å få møte ham og skrøt høylytt av 
fotballturneringen da hun besøkte leiren i 
Meymaneh i oktober. Den stolteste dagen 
i Kristoffers liv, tror faren. Fire uker etter 
kjører Kristoffer på en veibombe og dør 
momentant. 

– Etter besøket til forsvarsministeren 
ringte Kristoffer hjem og sa at nå måtte 
han få til å bygge kunstgressbane i 
området. Det måtte jo være enkelt, så 
flatt og grusete som det var der, sier Idar.

I sorgen ble det tydelig for familien 
at de ønsket å videreføre det arbeidet 

Kristoffer begynte på. Etter å ha lett etter 
en samarbeidspartner, tok de kontakt 
med Kirkens Nødhjelp, som hadde vært i 
Afghanistan i flere år og gjort tilsvarende 
arbeid. Staten bidro med tre millioner 
kroner, og familien klarte å samle inn 
to millioner – hvorav Kirkens Nødhjelp 
allerede har fått én million. Resultatet 
er blitt fem baneanlegg med skolebygg 
og andre bygg tilknyttet banene, nesten 
hundre trenere som har fått opplæring – 
deriblant flere jenter. Afghanske lag har 
for første gang kommet til Norway Cup, 
og det er etablert et titalls fotballag i hele 
Faryab-provinsen. 

SATSER PÅ DE MEST SÅRBARE
Også Fotballforbundet er med på laget, 
og Anders Krystad var tidlig opptatt av 
at ingen skulle diskrimineres, heller ikke 
jentene. 

– Myndighetene i Afghanistan sa 
at vi bare kunne glemme jentene, 
for de spilte ikke fotball. Men det ble 
gjennomgangstonen i hele prosjektet 
– å åpne opp for de sårbare gruppene. 
Det er jo nettopp de som blir plukket opp 
av Taliban. Det er også de som nektes 
skolegang, så lese- og skrivetrening 
ble tidlig en del av prosjektet, sier Idar 
Jørgensen.     

Kristoffers 
minnefond:
	Kristoffer Sørli Jørgensen 

(født 1. november 1985 på 
Stange, død 8. november 
2007 i Meymaneh i 
Afghanistan) var en soldat 
i den norske Hæren som 
tjenestegjorde i Opplandske 
Heimevernsdistrikt 05. Sørli 
Jørgensen ble drept da hans 
kjøretøy ble rammet av en 
veibombe nær basen til den 
norske stabiliseringsstyrken 
i Meymaneh, klokken 19.07, 
afghansk tid, 8. november 
2007.

	Sørli Jørgensen var 
tilknyttet Opplandske 
Heimevernsdistrikt 05, 
og jobbet som vognfører 
i Nord-Afghanistan. Den 
29. januar 2008 viste NRKs 
Brennpunkt dokumentaren 
«Soldaten», som omhandlet 
Sørli Jørgensen.

	Minnefondet har de fleste 
årene gitt Kirkens Nødhjelp 
300.000 kroner til arbeidet i 
Afghanistan.

Da myndighetene ikke ville gi jentene 
lov til å spille fordi de ikke kunne bli sett 
av guttene, bygget man like godt en mur 
gjennom skolegården. 
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AKTUELT FASTEAKSJONEN

BLI 
BØSSEBÆRER FOR 

KIRKENS NØDHJELPS 
FASTEAKSJON!
Kontakt din lokale  

menighet
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Biskop Emmanuel Makala vil feire 
reformasjonsjubileet ved å hjelpe 
flere mennesker i lokalsamfunnet 
sitt i Tanzania.
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– Her er jubileumstreet vårt, sier 
Emmanuel Makala, som er biskop i Den 
evangelisk-lutherske kirken i Tanzania.

Han står foran bispedømmets helt 
nye kirke i Shinyanga, noen mil sør for 
Victoriasjøen. Smilet er stort når han 
viser frem det lille treet som ble plantet 
da kirken sto ferdig. Treet er et lite symbol 
på et stort jubileum.

– Denne kirken ble laget som en del 
av feiringen av at det er 500 år siden 
reformasjonen. Vi har bestemt oss 
for å opprette bispedømmer over hele 
Tanzania innen jubileet i 2017. Det skulle 
bli vår jubileumsfeiring, og det har vi 
klart, sier Makala.

Han er biskop i en av Tanzanias fattigste 
regioner. Vegetasjonen i Shinyanga-
regionen er tørr, og folk lever enkelt. Men 
kirken gjør sitt for å hjelpe.

– Vi tror ikke kirken lever i et vakuum. 
Vi tror på å hjelpe andre mennesker. 
Myndighetene kan ikke hjelpe alle i 
Tanzania, og her kan vi bidra. Vi når 
ikke bare folk åndelig, men vi når hele 
mennesket, sier Makala.

Kirken samarbeider med 
organisasjonen Tanganyika Christian 
Refugee Service, som er en nær 
samarbeidspartner til Kirkens Nødhjelp. 
I bispedømmet til Makala har Kirkens 
Nødhjelp bidratt til å få på plass flere 
brønner, drive hygieneopplæring, 
landsbyutvikling og annet arbeid.

Og det er her den norske og tanzanianske 
markeringen av reformasjonsjubileet blir 
knyttet sammen. For i Norge er Kirkens 
Nødhjelp fasteaksjon en sentral del av 
reformasjonsmarkeringen – som det 
diakonale prosjektet. Og pengene fra 
fasteaksjonen går nettopp til arbeid som 
i Shinyanga.

50 ÅR MED FASTEAKSJON
I 50 år har Kirkens Nødhjelp arrangert 
fasteaksjonen – og norske menigheter 
med konfirmanter i spissen har samlet 
inn 1,2 milliarder til bistand og nødhjelp 
verden rundt.

Når Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 
nå er valgt som det diakonale prosjektet 
for reformasjonsmarkeringen, betyr 
det at man både feirer, reflekterer og 
bidrar til at andres liv blir bedre. Da 

passer det godt at hovedtemaet for 
reformasjonsmarkeringen er nåde, og 
at det viktigste i livet ikke er salgsvarer: 
Frelsen, mennesket og skaperverket er 
ikke til salgs.

– Det var klart fra første stund at vi 
ønsket å ha et diakonalt prosjekt som 
en sentral del av markeringen. Vi fant ut 
at den beste måten å gjøre det på, var å 
gå i samarbeid med Kirkens Nødhjelp 
om fasteaksjonen. Derfor utfordres 
menighetene våre til å satse ekstra sterkt 
på fasteaksjonen i 2017, sier biskop Helga 
Haugland Byfuglien og legger til: 

– Når aksjonen har fokus på alle 
menneskers rett til rent drikkevann, er 
dette noe som direkte angår temaene 
for reformasjonsmarkeringen, både 
«Skaperverket er ikke til salgs» og 
«Mennesker er ikke til salgs». Jeg 
håper at fasteaksjonsmateriellet som 
kommer fra Kirkens Nødhjelp, blir 
brukt aktivt i gudstjenestene, sier 
Byfuglien, som leder hovedkomiteen for 
reformasjonsmarkeringen  i Norge.   

– For kirkene er det viktig at 
reformasjonsmarkeringen ikke bare 
blir seminarer og festtaler, men at de 
også kan bidra konkret til at vi hjelper 
hverandre som medmennesker på jorden, 
sier biskop Helga Haugland Byfuglien.  

– Fasteaksjonen er selve bærebjelken 
i Kirkens Nødhjelps innsamlingsarbeid, 
den gir mulighet til å vise tro i praksis. 
Vi trenger fastetiden kanskje mer enn 
noensinne. Vi trenger å reflektere over 
hvem vi er, hvem vi vil være, hva vi har, 
og hvordan vi bruker det vi har fått, sier 
Anne-Marie Helland, generalsekretær i 
Kirkens Nødhjelp. 

Om Byfuglien får sitt ønske oppfylt, 
så kan enda flere i Shinyanga, og alle 
andre steder Kirkens Nødhjelp jobber, 
få på plass flere av de grunnleggende 
behovene i livene sine.

– Når vi nå feirer reformasjons-
markeringen, må vi sette oss ned og 
faktisk se på alt vi har oppnådd. Vi skal 
ikke dra til Wittenberg for å feire alle 
sammen, men vi skal se hva vi kan gjøre 
der vi bor for at andre skal få det bedre, 
sier Emmanuel Makala ved treet foran sin 
nye kirke.

I 2017 er det 500 år siden reformasjonen, noe som markeres over en hel verden. I Norge 
er markeringens diakonale prosjekt Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.  
TEKST: Aina Johnsen Rønning og Vegard Tjørhom  FOTO: Håvard Bjel land/Kirkens Nødhjelp. 

Fasteaksjonen er årets reformasjonsløft

Den norske kirke har nedsatt en 
hovedkomité for reformasjons-
markeringen.Komiteen ledes av 
preses og gir overordnede føringer 
for markeringen i Den norske 
kirke. Kirkerådet har ansvar for 
nasjonale tiltak og for å koordinere 
regionale og lokale tiltak i den 
grad det er hensiktsmessig. Den 
norske kirke samarbeider nært 
med Norges Kristne Råd, Det 
lutherske verdensforbund og 
det internasjonale økumeniske 
fellesskapet.

Biskop Helga Haugland Byfuglien utfordrer 
alle menigheter til å satse ekstra sterkt på 
fasteaksjonen i 2017.

FOTO: Aina Johnsen Rønning
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AKTUELT  FASTEAKSJONEN

Ja, vi elsker dette vannet! - og vi 
trenger det!  Fortsatt mangler 
663 millioner muligheten til å 
drikke rent vann. Slik trenger 
det ikke å være! Selv om rent 

vann er en knapp ressurs, finnes det nok 
drikkevann til alle i denne verden. 

- Jeg drømmer om et enda større 
fellesskap av folk som bryr seg, som står 
sammen for å gjøre verden til et bedre 
sted.  Kirkene og Kirkens Nødhjelp er et 
slikt fellesskap, som har en enorm kraft. 
At vi kan stå sammen med alle kirker for 
å gi alle nordmenn mulighet  til å være 
med og bidra. Å gi er den beste motkraft 
mot egokulturen, sier Siv Bonde som 
er nettverksleder i Kirkens Nødhjelp 
og jobber året rundt for mobilisering av 
menigheter og lokalsamfunn i Norge.  

FEMTI ÅR MED FASTEBØSSE
I 50 år har Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 
bidratt til to viktige ting: den har gitt 
konkret forbedring av forholdene 
mange fattige lever under, og den har 
gitt oss heldige nordmenn mulighet til 
å få troen i føttene - gjøre tro: gå med 
bøsse og gi penger, og dermed bety noe 
livsforandrende for andre. 

- Denne aksjonen som er den nest 
største bøsseaksjonen i Norge, er 
egentlig 1200 små og store aksjoner som 
hver for seg gjør sitt beste for å gi de aller 
fattigste et håndtrykk, det er fantastisk, 
sier Bonde. I år har Kirkens Nødhjelps 
Fasteaksjon på en spesiell måte blitt en 
del av kirkenes reformasjonsmarkering. 
Fasteaksjonen blir det diakonale 
prosjektet i jubileumsåret. 

- På samme måte som Luther bidro til 

at folk flest fikk mulighet til selv å lese 
og forstå Bibelen, bidrar vi nå til at folk 
i fattige land får muligheten til å reise 
seg og kreve og få sin rett, som retten til 
rent vann, sier Bonde  og trekker fram 
et fint eksempel fra Illula i det sentrale 
Tanzania. I tillegg til å bygge brønner 
arbeider Kirkens Nødhjelp med lokale 
antikorrupsjonsgrupper der folk sammen 
avslører korrupsjon og uredelighet 
som for eksempel hindrer folk tilgang 
til rent vann. En gruppe avslørte 
at en vannverkssjef hadde strupet 
vannledningen til et område, samtidig 
som han solgte dyrt vann på kanner til de 
samme folkene. Det ble det slutt på:

- For skaperverket er ikke til salgs – 
det skal ikke være slik at noen vanner 
plenene med gullende rent vann, mens 
andre betaler halve månedslønna eller 
sliter seg helt ut med å gå langt for ei 
kanne med skittent vann, som de i tillegg 
blir syke av å drikke, sier Bonde. 

Gjennom Fasteaksjonen gir vi et 
håndtrykk fra lokalmiljø i Norge til 
lokalmiljøer i de landene Kirkens 
Nødhjelp jobber – et stort globalt 
fellesskap. For selv om pengene forvaltes 
av Kirkens Nødhjelp, er det nettopp i 
lokalmiljøer endringen skjer.  Ofte ser 
vi at initiativet og muligheten for å hente 
inn kompetanse er der, mens pengene 
til å gjennomføring mangler. Derfor er 
innsamling så viktig. 

- Hvis du blir en brønnbygger 
sammen med oss, feirer vi både 50 
år med Fasteaksjonen og markerer 
reformasjonens 500 års jubileum med 
å gjøre det kirken er til for: å være en 
motkraft mot kulde og egoisme. Noe 
som trengs mer enn noen gang, sier 
nettverksleder Siv  Bonde. 

Fasteaksjonen er en
motkraft til egokulturen!

Alle kan få oppfylt retten 
til rent vann. Bidrar du i 
fasteaksjonen, er du med å 
virkeliggjøre at FNs sjette 
bærekraftsmål blir innfridd 
innen 2030!    
TEKST: Jorunn Strand Askeland 

FOTO: Håvard Bjel land/Kirkens Nødhjelp. 

Bli en brønnbygger
– støtt Fasteaksjonen

Bli en brønnbygger
– støtt Fasteaksjonen
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I september 2015 vedtok FNs 
medlemsland 17 mål for verden, 
kalt bærekraftsmålene. Det første 
målet innebærer at vi skal stoppe 
ekstrem fattigdom globalt. Andelen 

mennesker som lever i ekstrem 
fattigdom, har blitt halvert siden 1990. 
Selv om dette er gode nyheter, gjenstår 
det fortsatt over 800 millioner mennesker 
før vi kan si at vi har utryddet ekstrem 
fattigdom. Mål seks skal sikre rent vann 
og gode sanitærforhold til alle. Mål fem 
skal skape likestilling mellom kjønnene 
og få bukt med diskriminering. Mål 16 
skal skape fredelig og inkluderende 
samfunn. 

Det er i det hele tatt ambisiøse mål! 
Men de er oppnåelige hvis vi virkelig vil. 
Norge er et lite land, men vi kan likevel gi 
betydelig bidrag i den globale dugnaden. 
Men det krever at norske myndigheter tar 
grep og lager en skikkelig plan for å gjøre 
vår del av jobben.

TRENGER EN HANDLINGSPLAN 
En plan kan ikke redde verden, men den 
tar oss et steg i riktig retning. Først når 
norske myndigheter lager en tverrpolitisk 
forankret plan for veien fram til 2030, 
kan vi se om vi bruker nok ressurser på 
å nå målene. Uten en konkret plan og 
rapporteringsprosess risikerer vi at de 
flotte målene forblir ord uten handling.  

Kirkens Nødhjelp skal følge utviklingen 
av bærekraftsmålene helt til 2030. Vi 
jobber for en mer rettferdig verden både 
i fattige land og her hjemme i Norge. 
Vi jobber for å engasjere det norske 
folk for andre mennesker i sårbare og 
vanskelige situasjoner globalt. Vi kan 
minne norske politikere på hvor viktig 
dette engasjementet er for oss. 

2030-NYHETENE 
Bærekraftsmålene skal verden oppnå 
innen år 2030. Derfor lanserer Kirkens 
Nødhjelp 2030-nyhetene! Dette er nyheter 

fra år 2030, når vi håper og tror at vi med 
glede kan lese nyheter om at målene er 
nådd. La oss hoppe fram i tid til år 2030 
og se for oss avisforsidene: 

Fattigdommen er utryddet! Alle har 
rent vann! Ingen jenter blir diskriminert! 
De skadelige klimaendringene er stanset! 
Det norske folk krevde at regjeringen 
måtte legge en plan, de gjorde nettopp 
det – og lyktes i gjennomføringen.

I årets kampanje ber vi alle om å skrive 
under på at «Jeg vil ha en rettferdig 
verden! Regjeringen må lage en langsiktig 
plan for hvordan bærekraftsmålene skal 
oppnås». På denne måten kan du være 
med på å sørge for at alle får rent vann, 
og at fattigdommen blir utryddet. Er du 
med? 

Men hvor enkelt er det å gjennomføre 
FNs ambisiøse mål? Vi reiste til Tanzania 
for å lære mer.

FNs bærekraftsmål er en global dugnad for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet 
og stoppe klimaendringene innen 2030. Men norske myndigheter mangler en plan for 
hvordan Norge skal bidra. TEKST: Sven Larsen  ILLUSTRASJON: FN 

17 mål for verden, 
men Norge har ikke en plan

»
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Ein mann parkerer den store 
motorsykkelen sin, han henger 
hjelmen på styret og set seg ned 
under eit tre. Der sit han med 
hendene folda i fanget medan han 

fortel oss kor hardt han jobbar for å sikre 
reint vatn til landsbyen sin. 

Mannen er lokalpolitikar, men det er få 
rundt han som kjenner til historia han fortel. 
For under nabotreet sit alle dei i landsbyen 
som ikkje er politikarar, og dei har nettopp 
fortalt gjestane frå utlandet ei heilt anna 
historie.

VATNET SOM ALDRI KOM
Bebuarane i Ikonda, ei lita bygd i Tanzania, 
har fortalt gjestene frå Kirkens Nødhjelp om 
lokalpolitikarar som i fleire tiår har lova reint 
drikkevatn, utan at noko har skjedd.

Det siste året har likevel noko skjedd, 
for ein brønn har faktisk blitt bygd, men 
den er ikkje bygd av politikarane. Det er 

landsbybebuarane sjølve som har bidrege 
med sparepengar og dugnad til å få på plass 
ein brønn, med støtte frå Kirkens Nødhjelp 
og vår Tanzanianske partnar, Tanganyika 
Christian Refugee Service.

Men sjølv om lokalpolitikarane aldri har 
skaffa vatn til Ikonda, så fortel altså denne 
mannen som sit i skuggen av treet at dei 
lokale styresmaktene meiner vatn er det aller 
viktigaste.

– Reint drikkevatn er førsteprioritet for 
distriktsstyret. I budsjettet er det sett av 
pengar til å bygge demningar for å sikre vatn 
til menneske og dyr, fortel politikar Makanasa 
Kishiva.

Men han legg raskt til at akkurat det vatnet 
ikkje er reint nok til å vere drikkevatn for 
menneske. 

Det er Kishiva, saman med dei andre 
folkevalde i regionen, som har ansvaret for at 
det er reint vatn tilgjengeleg.

Når New York kjem til den afrikanske landsbygda
Det er langt frå FN-skyskraparen på Manhattan til landsbylivet i Tanzania. Men FNs 
berekraftsmål har ambisjonar om utgjere ein skilnad begge stader – og i resten av 
verda. Vårt møte med ein landsby i Tanzania fortel at det ikkje er nokon enkel jobb.
TEKST: Vegard Tjørholm  FOTO: Håvard Bjel land/Kirkens Nødhjelp. 

Befolkning:  
52 millioner 
Hovedstad: Dodoma
Språk: Swahili (offisielt), 
kiunguja, engelsk (offisielt), 
arabisk, mange mindre 
språk 
Forventet levealder: 61 år
Fattigdom: 28 % av 
befolkningen lever under 
fattigdomsgrensen
Utdanning: 5 år 

Tanzania

MOTORSYKKELPOLITIKAREN: Makanasa Kishiva er ein av 
få som har motorsykkel i landsbyen Ikonda i Tanzania. Han 
er politikar og likar å kjøre rundt på besøk til folk i området. 
Han fortel at vatn er den aller viktigaste saka til lokalstyret, 
men innbyggjarane i Ikonda fortel ei heilt anna historie om 
lokalpolitikarar som gjer lovnader, men som aldri oppfyller dei.
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– SKULDAR ALLTID PÅ BUDSJETTET
– Dei gjer ingenting. Me har mange 
problem, og dei kjem med lovnader. Men 
etter valet ser me ikkje noko meir til dei.

Orda kjem frå Sambo Mlawa. Han 
bur i Ikonda, og det er med frustrasjon i 
stemma han fortel ei heilt annleis historie 
enn lokalpolitikaren. Bebuarane i Ikonda 
veit det er politikarane sitt ansvar å skaffe 
reint vatn, men tilliten er lik null.

– Kvar gong det er landsbymøtet er 
reint vatn eit tema. Me teier ikkje stille 
om det. Me seier frå, og dei kjem med 
lovnader. Men til slutt skuldar dei alltid på 
budsjettet, seier Sindama Kasingye.

LOVAR BETRING MED NY REGJERING
– Reint drikkevatn til landsbyen er 
vår viktigaste sak, gjentek politikaren 
Kishiva.

– Reint vatn vart anerkjent som ein 
menneskerett i Tanzania allereie i 2002, 
seier han.

Men sekunder etterpå må han 
innrømme at dei lokale styresmaktene 
likevel ikkje har klart å sikre reint 
drikkevatn i Ikonda - 14 år etter at dette 
altså vart ein menneskerett. Han skuldar 
på dårlege budsjett.

– Statsbudsjettet har mykje pengar til 
å sikre reint vatn, men me har aldri sett 
noko til det. Me ventar at den noverande 

regjeringa leverer betre enn den førre, 
seier Kishiva.

I likskap med mange andre i Tanzania 
håper lokalpolitikaren på at landets nye 
president, John Magufuli, skal skape 
endring. Karismatiske Magufuli har 
slått hardt ned på korrupsjon, men er 
også kritisert for å stramme inn på 
ytringsfridomen.

Det stanser likevel ikkje bebuarane i 
Ikonda frå å seie si meining.

VIL HA REINT VATN TIL DYRA
– Me har ikkje fått vatn frå styresmaktene, 
berre frå bistandsorganisasjonar, seier 
den lokale kyrkjeleiaren og evangelisten 
Timotheo Daudi, og tenkjer på den 
nye brønnen som er bygd med innsats 
frå landsbyen og Kirkens Nødhjelps 
partnarorganisasjon.

– No har me reint vatn, og det har redusert 
omfanget av vassborne sjukdommar. 
Me ber om hjelp også i framtida, for å 
redusere sjukdomsomfanget endå meir. 
Og dyra våre bør også få reinare vatn, 
seier Sindama Kasingye, som veit godt at 
dyra må ta til takke med brunt vatn.

SIKKER PÅ ATTVAL
– Om 15 år vil alt vere «Nzuri Sana» – 
veldig bra.

Det er framleis lokalpolitikar Kishiva 

som står for optimismen. Han fortel om 
planar om å legge røyr frå Victoriasjøen, 
og heilt ned til landsbyane i distriktet. 
Røyra skal ligge under bakken og sikre 
trygg tilgang til vatn fortel Kishiva. Innan 
fem år skal det vere på plass, fortel han.

– Kva konsekvensar kan det få om det 
ikkje skjer?

– Frå eit politisk perspektiv, så er me 
heilt nøydde til å følgje dette opp om me 
vil bli velt på ny ved neste val.

– Så, trur du at du kjem til å bli velt på 
ny?

– Ja, det er eg heilt sikker på. Eg møter 
ofte folket her i landsbyen, og til meg seier 
dei at dei er godt nøgde, seier Kishiva.

Når Makanasa Kishiva set seg på 
motorsykkelen og hastar vidare til 
neste møte, så sit landsbybebuarane 
att under treet. Det er desse folka 
han er sikker på kjem til å stemme på 
han på ny, men dei seier at dei stolar 
meir på bistandsorganisasjonane enn 
politikarane.

Også politikarane i New York har 
lova dei reint vatn. Spørsmålet er om 
landsbybebuarane har noko meir tiltru til 
dei. No er uansett alle glade for at det er 
komen ein brønn i det minste, som gjev 
folk i Ikonda reint og trygt vatn – 14 år 
etter at det vart ein menn

VENTAR PÅ HANDLING: Bebuarane i Ikonda fortel ei heilt anna historie enn politikaren på motorsykkelen. Dei seier dei har venta på 
brønn i mange, mange år, men at det ikkje vart ein realitet før Kirkens Nødhjelps partnar i Tanzania og bebuarane sjølve tok tak og bygde 
ein brønn. Tilliten til politikarane er låg.
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Det var en brosjyre som 
gjorde Hundstad-Haugland 
engasjert i Changemaker. 
Hun og en venninne lette 
etter noe å engasjere seg i, 

og Solveig tok kontakt med Changemaker 
etter å ha kommet over en brosjyre om 
hva ungdomsorganisasjonen til Kirkens 
Nødhjelp engasjerer seg i. 

– Mange andre organisasjoner peiler 
seg inn på noen få saker, og det jeg liker 
med Changemaker, er at de engasjerer 
seg bredt. Engasjementet for klima 
og mot de strenge patentreglene på 
medisin er noen av de viktigste sakene 
Changemaker jobber med nå, sier 
Hundstad-Haugland. 

STEM MED FØTTENE
I flere år ledet Hundstad-Haugland 
et Changemaker-lag i Bodø, men nå 
konsentrerer hun seg om å følge opp en 
konfirmantgruppe. Konfirmantene kan 
velge mellom ulike temaer, og noen har 
altså valgt å lære mer om Changemakers 
arbeid. En kirkelig ansatt tar seg av det 
mer religiøse, mens Hundstad-Haugland 

drar dem ut på en aksjonsdag og får dem 
til å lage sitt eget «Snu». 

– De velger selv et av temaene som 
Changemaker jobber med og lager en 
aksjonsdag som om de var et lokallag. 
Det er viktig å få dem til å gjøre noe selv, 
ikke bare sitte og lytte til andre, sier 
Hundstad-Haugland, som også bruker 
denne taktikken når hun holder foredrag 
for fasteaksjonen. Det har hun holdt på 
med i fem år, siden hun var 13. 

– Jeg gjør foredragene litt til mine 
egne og tar ut ting jeg tenker kan være 
vanskelig for konfirmantene å sette seg 
inn i. Så får jeg dem til å gjøre noe selv, og 
har brukt aktiviteten «Vote with your feet» 
mange ganger. Da må de ta stillinger 
til ulike påstander om hvordan verden 
fungerer, og mange blir overrasket over 
at det er står så ille til som det faktisk gjør, 
sier Hundstad-Haugland, som anslår at 
hun har holdt mer enn 50 foredrag på 
disse årene. 

LEVDE UNDER VANNGRENSA
Hun engasjerer seg litt over 
gjennomsnittet i fasteaksjonen og dro 

vanntematikken til sitt ytterste da hele 
laget bestemte seg for at de en hel uke 
ville føle på hvordan det var å leve med 
dårlig tilgang til vann. De utfordret 
hverandre til å leve på under 30 liter vann 
per dag i seks dager. Det ble det en del 
morsomme opplevelser av. 

– Når du kjenner det på kroppen, får 
du et annet syn på hvordan det er for 
andre. Å leve under vanngrensa ga oss 
en fellesskapsfølelse fordi vi måtte 
planlegge hvordan vi skulle gjøre det. For 
eksempel gikk vi på do i lag. Da var det 
mange som sperret opp øynene. Og, den 
dusjen jeg fikk den syvende dagen, var 
helt fantastisk, sier Hundstad-Haugland.

– Har du noen tips til andre som skal 
holde foredrag for konfirmantene de 
neste ukene?

– Slapp av og forbered deg. Så lenge 
du ikke snakker for fort, går det fint. Mitt 
første foredrag skulle jeg holde for noen 
åttendeklassinger, og da jeg leste det 
hjemme, tok det en time. I klassen tok det 
12 minutter, og ingen hadde forstått noe 
som helst, ler Hundstad-Haugland. 

Solveig Hundstad-Haugland har engasjert seg for Kirkens Nødhjelp 
siden hun var 13 år, og selv om hun ikke anser seg for å være kristen, 
har hun en egen konfirmantgruppe å følge opp. TEKST OG FOTO: Aina Johnsen Rønning

Sjonglerer med 
konfirmantene
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Haiti er et av verdens fattigste 
land, og den sårbare 
øystaten er preget av 
utbredt vold, omfattende 
korrupsjon og et svært 

sårbart demokrati. Enkelte områder i, og 
utenfor, hovedstaden Port-au-Prince er 
kategorisert som såkalte «red-zones» – 
spesielt farlige.  

– Ved kriser og katastrofer er det i 
utgangspunktet alltid en utfordring å 
få ut hjelpen så raskt som overhodet 
mulig. Orkanen som rammet Haiti, ødela 
blant annet store deler av veisystemet, 
noe som vanskeliggjorde og forsinket 
nødhjelpssendingene betydelig i den 
første fasen. I mangel av særlig rent vann 
og mat blir folk fortvilte og desperate, sier 
Gudrun Bertinussen, leder for humanitær 
seksjon i Kirkens Nødhjelp.

LASTEBIL TØMT 
En knapp uke etter orkanens herjinger, 
kom de første meldingene om plyndring 
av hjelpesendinger. FN meldte at «folk er 
desperate og har verken mat eller vann 
etter orkanen».  Kirkens Nødhjelps team 
fikk føle dette da en hel lastebil full av 
nødhjelpsartikler plutselig ble stjålet i 
løpet av få minutter i forbindelse med 

lossing. Nødhjelp som dagen etter skulle 
distribueres i et av de hardest rammede 
områdene.

– Det er selvsagt ikke bra at slikt 
skjer, og det kan fort oppstå ubehagelige 
og farlige situasjoner. Samtidig er det 
ikke vanskelig å forstå at folk som 
mangler absolutt alt, kan ty til slikt, sier 
Bertinussen.

SÅRBARE OMRÅDER
I likhet med en rekke andre 
organisasjoner erfarte Kirkens Nødhjelp 
også vanskeligheter i forbindelse med 
tilfeldig oppsatte veisperringer – igjen 
for plyndring av hjelpesendinger på vei til 
andre nødstilte etter katastrofen.

Om slikt kan skje overalt i 
katastrofeområder, er det ingen tvil 
om at ekstra sårbare og konfliktfylte 
områder er ekstra utsatt. I forbindelse 
med jordskjelvkatastrofen i Haiti i 
2010 blusset også vold, plyndring og 
annen kriminalitet ytterligere opp og 
vanskeliggjorde nødhjelpsarbeidet. I 
tillegg til desperasjon blant de rammede 
er det også klart at kriminelle elementer 
benytter seg av kaotiske tilstander som 
en naturkatastrofe. 

HINDRER HJELPEN
– Konsekvensen kan dessverre ofte bli 
at mennesker i de hardest rammede 
områdene ikke får den hjelpen de så 
sårt trenger. Og i alle fall ikke raskt nok. 
I så måte bidrar slike handlinger bare til 
å forverre situasjonen ytterligere, sier 
Bertinussen.

FN og hjelpeorganisasjonene på plass 
i Haiti måtte tidlig etter katastrofen gå 
over til væpnet eskorte for å forhindre 
ytterligere plyndring. Tragisk nok ble 
likevel et lite antall mennesker drept 
i forbindelse med distribusjon, der 
situasjonen kom helt ut av kontroll. 

– Om slikt heldigvis hender svært 
sjelden, illustrerer det samtidig hvor 
krevende det kan være å operere i 
områder der sikkerhetssituasjonen 
i utgangspunktet er skjør. Om vår 
hovedprioritet alltid er å få hjelpen ut så 
raskt som mulig, kan vi ikke risikere våre 
ansattes liv og helse. I enkelte tilfeller 
er vi derfor noen ganger nødt til å sette 
arbeidet på vent, sier Bertinussen.  

Få dager etter at orkanen «Matthew» raserte det sørlige Haiti 
i oktober i fjor, kom de første meldingene om plyndring av 
hjelpetransporter. TEKST: Arne Grieg Ri isnæs FOTO: Åshild Skare/Kirkens Nødhjelp. 

KREVENDE KATASTROFE

Befolkning:  
Cirka 9 millioner 
Hovedstad: Port-au-Prince
Språk: Fransk, kreolsk 
Forventet levealder: 60 år
Fattigdom: Cirka 70 % av 
befolkningen lever under 
fattigdomsgrensen
Utdanning: Nesten halvpar-
ten av alle barn i skolepliktig 
alder har aldri gått på skole, 
og om lag 70 % av arbeids-
styrken er uten arbeid
Religion: Cirka 80 % er 
katolikker
Økonomi: Haiti har den 
dårligste økonomien på den 
vestlige halvkule og er et av 
verdens fattigste land

Haiti

AKTUELT  HAITI
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KIRKENS NØDHJELP 70 ÅR  BIAFRA

En tre år lang borgerkrig i Biafra på slutten av 
60-tallet kostet flere hundre tusen menneskeliv. 
Sultkatastrofen vekket verden, og Kirkens 
Nødhjelp fikk en sentral posisjon i operasjonen. 
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Det lutherske verdensforbund 
og Kirkenes Verdensråd 
etablerte i 1947/48 operativt 
diakonalt arbeid og var 
pionerer sammen med Røde 

Kors-bevegelsen blant internasjonale 
humanitære organisasjoner 
innen flyktningarbeid, katastrofe- 
og utviklingsarbeid. Misjons-
organisasjonene i Norge ble skeptiske 
til disse, og Den norske kirke etablerte 
derfor Kirkens Nødhjelp og samarbeidet 
tett med myndighetene fra starten av. 

De to første tiårene konsentrerte 
Kirkens Nødhjelp seg om arbeidet blant 
flyktninger og hjelpearbeid knyttet til 
flom- og jordskjelvkatastrofer. Hjelpen 
ble gitt i samarbeid med andre kirkelige 
organisasjoner rundt omkring i verden. 
Innsamlede midler de første 19 år var 
i snitt bare på 730 000 kroner i året. 
Organisasjonen hadde få ansatte og et 
lite budsjett, men en krig langt unna 
skulle endre dette fullstendig.

MENNESKER SOM  VÅPEN
De østlige delene av Nigeria hadde erklært 
seg selvstendig under navnet Biafra i 
1967. En blodig krig og hungersblokade 
fulgte. Folkeretten definerte dette som 
et indre nigeriansk anliggende, og 
verdenssamfunnet var handlingslammet. 
Det førte til den største humanitære 
operasjonen siden andre verdenskrig – 
en luftbro i regi av 35 kirkelige og andre 
organisasjoner fra mer enn 20 land. 5000 
flygninger på 18 måneder. 

Kirkens Nødhjelp ble en viktig aktør 
i denne operasjonen. Organisasjonen 

hadde drevet et jordbruksprosjekt i 
Abakaliki i Nigeria siden 1961, og det 
ble naturlig å spørre Kirkens Nødhjelp 
om også å bistå med medisiner til 
området. Krigen skulle vare i tre 
år, og kombinasjonen av en meget 
karismatisk leder (Elias Berge) og at 
fjernsynsapparatene for første gang 
førte verdens lidelser inn i norske stuer, 
medførte at Biafra-katastrofen løftet 
norsk bistand opp til helt nye nivåer. 

Da Elias Berge tok over som 
generalsekretær i 1966, var det tre 
ansatte, og organisasjonen hadde 
i liten grad krefter til å bære store 
nødhjelpsprosjekter selv. Da en 
spesialutsending fra Øst-Nigeria 
anmodet Norge om humanitær bistand i 
april 1967, ba Utenriksdepartementet om 
en vurdering fra ambassadøren i Lagos. 
Han konkluderte med at «en eventuell 
norsk hjelpeaksjon naturlig kunne skje 
ved at Kirkens Nødhjelps prosjekt i 
Abakaliki bidrar til å avhjelpe mangelen 
på medisiner».  

SAMARBEID MED EN STORSMUGLER
I februar kommer Francis Ibiam, 
biafransk kirkeleder og visepresident i 
Kirkenes Verdensråd til Kirkens Nødhjelp 
for å be om bistand. Han forteller at det 
er mulig å få hjelp inn i Biafra ved hjelp 
av storsmugleren Hank Wharton. En ikke 
akkurat ideell samarbeidspartner, men 
den eneste utlending som biafraene har 
gitt innflyvningskodene til «flyplassen» 
Annabelle. Kirkens Nødhjelp og Kirkenes 
Verdensråd ser ingen annen råd enn å 
bruke Wharton, men sørger for at begge 

sider av konflikten får hjelp, og at det ikke 
smugles våpen og ammunisjon sammen 
med nødhjelpen. Samtidig presser Elias 
Berge hardt på for at Kirkenes Verdensråd 
skulle forhandle direkte med biafranske 
myndigheter for å få landingstillatelse 
uten Whartons bistand. Berges 
engasjement for saken var så brennende 
at man internt i Utenriksdepartementet 
kalte ham for «profeten Elias», og i NRK 
gikk han under navnet «ildvognen». 

– Elias Berge fikk folk til å gi. Han var 
et levende menneske som gråt på TV 
og brettet ut bukselommene for å vise 
hvor dypt man burde grave, sier Yngve 
Haugstvedt, som jobbet med Berge fra 
1976.

Utenriksdepartementet spør i slutten 
av 1969 folkerettsekspert Carl August 
Fleischer om å vurdere de kirkelige 
hjelpesendingene til Biafra, og Fleischer 
konkluderer med at sendingene strider 
mot nigeriansk lov, men neppe at det er 
snakk om overtredelsen av folkeretten 
siden den bare retter seg mot stater. 
At Fiskeridepartementet ville gi 2830 
tonn tørrfisk til Kirkens Nødhjelp, 
mente Fleischer heller ikke stred mot 
folkeretten siden det er mottagerens egen 
sak hvordan han anvender tørrfisken, og 
hvordan han vil oppnå å få denne fram til 
det sted der den kan komme til nytte.   

NOBELS FREDSPRIS?
Hvor mange som ble reddet av mat 
og medisiner fra Kirkens Nødhjelp og 
søsterorganisasjoner i Norden, vet man 
ikke, men forsendelsen var med på å 
gi nærmere tre millioner flyktninger 

BIAFRA – katastrofen 
som vekket Norge
Kirkens Nødhjelp ble grunnlagt som et svar på etterkrigstidens utfordringer, da særlig i 
Tyskland. Men, det var en sultkatastrofe med enorme menneskelige lidelser som vekket 
det norske folk og gjorde Kirkens Nødhjelp til en betydelig humanitær aktør.  
TEKST: Aina Johnsen Rønning FOTO: Arkiv/Kirkens Nødhjelp. 
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og internt fordrevne et måltid om 
dagen. Innsatsen var så imponerende 
at Morgenbladet på lederplass foreslo 
Nobels Fredspris til Kirkens Nødhjelp. 
«Lenge leve Kirkens Nødhjelp som med 
sine risikable flyferder og sin energiske 
organisasjonsvirksomhet ikke bare 
redder menneskeliv i Biafra, men også 
en rest av Vestens anstendighet», het det 
i lederen. 

I årene før Biafra var Kirkens Nødhjelp 
en lite kjent organisasjon med et lite 
budsjett. For eksempel prøvde formannen 
i Ungdommens Røde Kors å få med seg 
Kirkens Nødhjelp på en operasjon i Italia 
i 1966 etter store oversvømmelser i 
Firenze. Han ba om at Kirkens Nødhjelp 
bidro med 25 000 kroner, men Elias 
Berge sa at så mye penger hadde man 
ikke tilgjengelig. To år etter hadde 
Kirkens Nødhjelp påtatt seg økonomiske 
forpliktelser for 4,5 millioner kroner for 
pakking og skipsfrakt av tørrfisken norske 
myndigheter hadde gitt til Biafra. De siste 
årene av 60-tallet kom et enormt løft fra 
kirkene, det norske folk og fra Kirkens 
Nødhjelp, og årsaken var medietrykket. 
For første gang kom verdens nød rett inn 

i stuene til folk, «landsfaderen» Erik Bye 
dro ned til Biafra og frontet operasjonen, 
det samme gjorde kulturpersonligheter 
som Inger Hagerup og Tarjei Vesaas. Sist, 
men ikke minst, var generalsekretær 
Berge utrettelig, karismatisk og uredd. 
Dette var katastrofen som vekket 
Norge til et internasjonalt engasjement 
og ansvar – som samlet kirkene og 
bygget opp Kirkens Nødhjelp fra å være 
en humanitær mygg til å bli en viktig 
humanitær aktør også internasjonalt.   

FRA NØDHJELP TIL BISTAND
I 60-årene og 70-årene hadde det sett 
lyst ut med synkende barnedødelighet 
i utviklingslandene samt økende 
levealder. Antallet barn som gikk i 
barneskolen, ble nesten fordoblet. Men, 
budsjettnedskjæringer på 80-tallet 
førte til at mange skoler ble rasert, og 
at barnedødeligheten økte. Tallet på 
afrikanere som levde i absolutt fattigdom 
økte med nesten to tredjedeler til over 
halvparten av befolkningen i første 
halvdelen av 1980-årene. Derfor kom det 
en ny strategi på 90-tallet der man skulle 
skape utvikling i utviklingslandene, ikke 

bare ved å overføre kapital og kunnskap 
som på 70-tallet, men også se på skjeve 
internasjonale forhold. Endringer i indre 
rammebetingelser i utviklingslandene 
ble sett på som viktig, som å gjøre slutt 
på krig og korrupsjon og å fremme 
demokrati og menneskerettigheter. Den 
gigantiske operasjonen i Sør-Sudan 
startet som nødhjelp, men utviklet seg til 
å gi et gigantisk løft for landet gjennom 
storstilt utbygging av skoler, infrastruktur 
og ikke mindre enn 500 nye brønner. 

– Det var Kirkens Nødhjelp som vekket 
verden ved å peke på det enorme behovet 
for nødhjelp i Sør-Sudan. Da fredsavtalen 
kom, så man at det måtte skje en 
utvikling i landet, nødhjelp var ikke nok. 
Mangel på demokrati og administrativ 
erfaring gjorde at landet ikke selv 
kunne bidra til denne utviklingen, og 
Kirkens Nødhjelp bygget opp en enorm 
organisasjon med på det meste 200 
nordmenn i Juba. Onde tunger sa at det 
var vi som var regjeringen i Sør-Sudan, 
men det stemmer ikke. Vi gjorde alt i 
samarbeid med distriktsregjeringen og 
bygget opp kompetanse blant mennesker 
som senere gikk inn i regjeringen. Jeg 

1
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tenker det var en klok utviklingsstrategi i 
et land som selv ikke hadde kapasitet til å 
bygge opp landet. Det er ikke bare å pøse 
inn penger når man ikke har et system 
i landet for å fordele ressursene, sier 
Yngve Haugstvedt, som ledet arbeidet i 
Sør-Sudan mellom 1974 og 1984.

MOT EN RETTFERDIG VERDEN
Ledende krefter i Kirkens Nødhjelp 
var fram til midten av 1970-årene 
skeptiske til at det tradisjonelle 
barmhjertighetsparadigmet ble supplert 
med et rettferdighetsparadigme. 
Fra slutten av 1970-tallet endret 
dette seg. Men, så sent som i 1988 
betraktet ikke Mellomkirkelig råd 
Kirkens Nødhjelp som en sentral aktør 
i Den norske kirkes internasjonale 
menneskerettighetsarbeid. 

I løpet av 1980-årene vokste det fram 
en erkjennelse i Kirkens Nødhjelp av 
at organisasjonen måtte forholde seg 
til sammenhengen mellom vanstyre 
i ulike varianter og menneskelig nød. 
Undertrykkelse av urfolk i Guatemala var 
en av årsakene. 

– Det ble tydelig for meg på en tur 

til Guatemala på 80-tallet, der jeg så 
hvordan indianerne var presset opp i 
fjellene mens de feiteste kyrne jeg noen 
ganger hadde sett gikk på de fineste 
markene i landet – områder kjøpt opp 
av McDonalds, sier Yngve Haugstvedt, 
som jobbet som økonomisjef i Kirkens 
Nødhjelp fra 1984.  

En annen årsak til skiftet i tankegangen 
fra bistand som barmhjertighet til 
bistand som de fattiges rettighet var 
at man bedre forsto sammenhengen 
mellom globale økonomiske forhold og 
fattigdom. Kirkens Nødhjelp engasjerte 
seg blant annet i påvirkningsarbeidet 
for å få slettet u-landsgjelda. I neste 
utgave av Magasinet skal vi vise hvordan 
Kirkens Nødhjelp i løpet av 80- og 
90-tallet ble profesjonalisert og fikk 
romslige budsjetter under den nye 
generalsekretæren Jappe Erichsen – 
godt hjulpet av pengestrømmen fra to 
store TV-aksjoner. 

Kilder: 
Tro til handling. Sammen for en rettferdig handling. Atle 

Sommerfeldt (red.)
Norsk utviklingshjelps historie 1–3. Fagbokforlaget.

Biafra – da Norge våknet, av Bjørn Magnus Berge

2 3

54

1. 2830 tonn tørrfisk ble gitt av 
Fiskeridepartementet. Kirkens 
Nødhjelp delte ut fisken i Biafra.

2. Elias Berge chartret et Braathens-
fly for å få hjelpen til Biafra. 

3. Man prøvde å finne smutthull i 
hungersblokaden på mange måter, 
og endte opp med en luftbro direkte 
inn i de rammede områdene.  

4. Kirkens Nødhjelp var allerede inne 
i området med et jordbruksprosjekt 
i Abakaliki.  Dermed ble det 
naturlig for organisasjonen å hjelpe 
til da krigen startet. Her hilser 
generalsekretær Elias Berge på 
barn i Abakaliki i Nigeria i 1966 - før 
borgerkrigen startet.

5. Bilder av sultne barn gikk rett 
hjem til det norske folk og berørte 
dem sterkt.
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Tuva Krogh Widskjold,
Leder i Changemaker

OFTE STILTE SPØRSMÅL  
TIL CHANGEMAKER

Har Changemaker oppnådd 
noe?
-JA!
	 I 2013 fikk vi sammen med 
Kirkens Nødhjelp gjennomslag 
i ny regjeringsplattform for å 
investere mer av Oljefondet i 
fattige land.
	I 2012 fikk vi finansminister 
Sigbjørn "Siggy" Johnsen til 
å jobbe for land-for-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.

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

2016 VAR ET SKREMMENDE ÅR. Året da 
Trump ble valg til president, da Storbritannia 
forlot EU grunnet fremmedfrykt, og da vår 
egen regjering sendte barn tilbake til krig, 
er heldigvis forbi. Når jeg ser hvordan media 
fremstiller verden, er det én ting jeg er sikker 
på. I året når Changemaker fyller 25 år, er vi 
viktigere enn noensinne. 

Historien begynner sent på 80-tallet, 
under Skjærgårdsgospel i Kragerø. Gjennom 
seminaret Sør-Nord-Utviklingsseminar, 
forkortet SNU, ble spiren til det som senere har 
blitt Changemaker, sådd. Sommerseminaret 
utviklet seg til en sykkeltur fra Kapp til 
Kapp – for å vise at fattigdommen kun er en 
sykkeltur unna. Kirkens Nødhjelp ønsket å 
engasjere flere ungdommer og startet et 
informasjonsprosjekt som i 1992 forvandlet 
seg til ungdomsorganisasjonen Changemaker. 
Etter hvert ønsket Changemakers frivillige 
større innflytelse i sin egen organisasjon. I 1997 
var det slutt på diktatortiden i Changemaker, 
vi ble et demokrati. Det første sentralstyret 
ble valgt, og det ble for første gang avholdt 
landsstyremøter. Året etter fikk Changemaker 
egne vedtekter og en egen politisk plattform.

På 90-tallet bygget Changemaker 
slumhytter på Torgallmenningen og bar vann 
på Karl Johan. Vi ville vise hvordan folk hadde 
det bare en sykkeltur unna. Changemaker 
jobbet med FairTrade og kledde seg ut som 
rettferdige bananer og elefanter. Vi erklærte 
oss selv og daværende biskop Finn Wagle i 
Nidaros hivpositiv (positiv til hivpositive) og 
fikk kjeft av gamle damer som ringte politiet 
fordi de mente det var uhørt å kalle biskopen 
noe slikt.

Sakte, men sikkert gikk Changemaker 
fra å fokusere på holdningskampanjer til å 
jobbe med politiske løsninger på problemer 
i utviklingspolitikken. Metodene har modnet 
gjennom 25 år. I dag identifiserer vi de 
grunnleggende årsakene til fattigdom og 
urettferdighet i verden, finner ut hvilke 
løsninger som kan gjennomføres i Norge, og 
hvem som har makt til å gjennomføre dem. Vi 
både heier dem fram og retter pekefingeren 
mot politikerne i kampanjer som spiller på 
alvor, men også humor.

Sammen med Kirkens Nødhjelp har 
Changemaker fått mange konfirmanter til å 
se hvordan de kan gjøre verden rettferdig. 
Med over 17 500 signaturer har vi vist norske 
myndigheter at det er på tide å feie for egen 
dør og få kontroll på norsk våpeneksport. Ved 
å gjøre daværende finansminister Sigbjørn 
Johnsen til superhelten «Siggy», har vi 
sammen vært en viktig brikke i norske tiltak 
mot kapitalflukt. Og i året som kommer skal vi 
sammen med Kirkens Nødhjelp sette ulikhet 
på agendaen.  

2016 er forbi, og 2017 har så vidt begynt. I 
Changemaker skal vi i år feire våre 25 år med 
å vise ungdom og politikere at forandring 
er mulig. Urettferdigheten er skapt av oss 
mennesker, og derfor er det vi som må gjøre 
noe med den. Vi skal vise at verden går 
framover på mange områder, og at den vil 
fortsette å gjøre det så lenge vi fortsetter å 
sette utvikling på dagsordenen!

KLART VI KAN FORANDRE VERDEN! 

25 år med verdensforandring 
og viktigere enn noensinne!
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– Det begynner å haste 
om minoriteter i Midtøsten 
ikke skal bli borte fra sine 
hjemområder for godt. Det 
blir slått fast i en ny rapport 
som Kirkens Nødhjelp 
og Kirkenes Verdensråd 
lanserte i slutten av 
november.
TEKST: Vegard Tjørholm  FOTO: Håvard Bjel land/

– Vår nye rapport avdekker det vi frykter, 
at minoritetene er blant de som lider 
mest i Midtøsten nå, sier seniorrådgiver 
i Kirkens Nødhjelp, Arne Sæverås, som 
har hatt hovedansvaret for rapporten.

I den omfattende forskningsrapporten 
som Kirkens Nødhjelp har utarbeidet 
sammen med Kirkenes Verdensråd på 
oppdrag fra Utenriksdepartementet, 
ble minoritetenes situasjon i Syria og 
Nord-Irak kartlagt.

Rundt 4000 mennesker fra Syria 
og Irak har deltatt i den omfattende 
undersøkelsen, og flere av dem forteller 
om et liv som er endret for all framtid.

– Vi har snakket med flere som tror de 
aldri kan flytte tilbake til områdene de 
kommer fra. Noen steder i Irak og Syria er 
helt tømt for folkegrupper som tidligere 
bodde i områdene. Mosul er et eksempel 

på en by hvor man fykter at kristne aldri 
kan flytte tilbake til og leve slik de gjorde 
før, sier Sæverås.

Flere minoriteter er veldig usikre på 
om de noen gang kan flytte tilbake til 
områdene hvor de tidligere har vært 
hjemmeværende.

– Det begynner å haste med å gi håp 
og finne langsiktige løsninger hvor disse 
menneskene kan føle seg inkludert 
og ivaretatt. De har gått gjennom 
opplevelser vi knapt kan forstå, og vi er 
nødt til å tilpasse bistanden vår til de 
ulike minoritetene sine behov. Om vi ikke 
gjør det, risikerer vi å bomme totalt med 
bistanden som blir gitt. Og det kan vi ikke 
ta oss råd til, sier Sæverås.

I rapporten blir det konkludert med 
at bistanden i større grad må tilpasses 
den enkeltes mottakers behov. Om ikke 
bistanden blir gitt på en god måte, er det 
en risiko for at bistand kan bidra til større 
forskjeller mellom minoritetsgruppene 
som mottar hjelp, og dermed bidra til 
økt konfliktnivå mellom disse gruppene i 
framtiden.

– I tiden framover trenger vi 
humanitære aktører mer armrom, slik 
at kan være fleksible i bistandsarbeidet. 
Dette må giverne våre gi oss. Det finnes 
ikke én type bistand som passer for alle, 
og det må gjenspeiles i arbeidet vårt 
om vi skal klare å snu de mange vonde 
trendene som har vært i Midtøsten de 
siste årene, sier Sæverås.

– Midtøsten er i ferd med 
å bli endret for all framtid

THE PROTECTION NEEDS 
OF MINORITIES FROM 

SYRIA AND IRAQ

Noen av hovedfunnene i 
rapporten viser at det må 
skje endringer i bistanden 
som blir gitt:

	Det er behov for mer 
bevissthet rundt 
minoriteters behov om 
man skal klare å møte de 
langvarige utfordringene 
som finnes i Midtøsten.

	Minoriteter er usikre 
på om de noen gang 
kan flytte tilbake til 
hjemmene sine.

	Humanitær hjelp må 
tilpasses mer etter de 
ulike gruppenes behov.

	Det er et underskudd på 
psykososialt arbeid og 
traumebehandling.

	Det er et behov for å 
jobbe parallelt med 
nødhjelp, gjenoppbygging 
og tiltak som er 
inntektsgivende for 
flyktningene.
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Hvem? 
	Pamir Ehsas studerer 
jus og startet for to år siden 
Studentaksjonen, en aksjon 
som i fjor fikk 750 studenter 
fra syv studentbyer til å 
gå ut i gatene og samle inn 
penger til Kirkens Nødhjelp 
og prosjektet i Afghanistan 
som gir flere hundre jenter 
og gutter utdanning og 
sportslige gleder. 

Aktuell?
	Afghanistan er et av 
de mest sårbare landene 
Kirkens Nødhjelp jobber i, 
og konflikter gjør at det er 
vanskelig å nå folk ute i dis-
triktene, der mange nektes 
skolegang og risikerer å bli 
rekruttert av taliban. 

5 tett på
	Hvilke nettsider sjekker  
du jevnlig?
– Aftenposten. Jeg var Si 
;D-kommentator i to år, 
så nyhetsfeeden min på 
Facebook er dekket av 
Aftenposten-innlegg.

	Hva leste du sist? 
– «Og fjellene ga gjenlyd» av 
Khaled Hosseini – antakelig 
den beste boken jeg har lest i 
hele mitt liv.

	En film som har gjort  
inntrykk? 
– Det må være 
«Drageløperen», basert på en 
annen bok av Khaled Hosseini. 
Faren i filmen hadde et sterkt 
forhold til sønnen sin, og han 
likner veldig på pappa. Særlig 
slutten gjorde inntrykk.

	Hva gjør du for å slappe av?
– Sove. De dagene jeg kan 
sove til elleve, er høyt verd-
satt. Det kommer jeg til å 
savne når jeg ikke lenger er 
student.

	Hvilken sak engasjerer  
deg mest?
– Haha, tror ikke det kommer 
som noe sjokk at det er barns 
rett til utdanning.  

TETT PÅ  PAMIR EHSAS
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21 år gamle Pamir Ehsas ble født i 
Afghanistan, men vokste opp i trygge 
Lier. Dit kom det stadig afghanere innom 
med historier som gjorde inntrykk på en 
liten gutt. Historier om forfølgelse, drap 
og tapt barndom. 

– Jeg har gjennom hele mitt liv hatt 
denne tanken om at jeg måtte gjøre noe 
aktivt for å sørge for at afghansk ungdom 
får de samme mulighetene som jeg har. 
Da jeg sommeren 2014 startet «Brighter 
tomorrow» med mål om å kaste lys 
over urettferdigheten ungdommen 
i Afghanistan opplever, fikk jeg mye 
medieoppmerksomhet og trodde at 
millionene kom til å renne inn. Det gjorde 
de ikke akkurat, sier Pamir Ehsas.

OD-DAG FOR STUDENTER
Da han som en av 74 unge ledere fra 74 
ulike land møtte FN i 2015, trodde han 
det ville bli lett å overbevise verden om at 
man måtte gjøre noe for afghanske barn. 
Det ble en voldsom nedtur. 

– Vi møtte et panel med høyt 
profilerte FN-diplomater – deriblant 
generalsekretæren – som var helt 
klar over de problemene vi pekte 
på, men som virket illusjonsløse og 

utbrente. De var handlingslammet av 
organisasjonsformen til FN, og jeg forsto 
at dersom jeg ikke gjør noe for disse 
barna nå, vil ingen andre gjøre det heller, 
sier Pamir Ehsas. 

Han oppdaget at det ikke finnes noen 
OD-dag for studenter, og så for seg en 
aksjonsdag på universitetene. Midlene 
skulle gå til utdanningsprosjektene til 
Kirkens Nødhjelp. 

– Vi valgte Kirkens Nødhjelp fordi her 
fantes det et genuint engasjement for de 
afghanske barna. Det er motiverende å 
jobbe med Kirkens Nødhjelps folk som 
har jobbet med Afghanistan i flere tiår 
og fremdeles er sterke idealister med 
et sterkt motiv om å skape størst mulig 
forandring, sier Pamir.

VOKSER RASKT
I 2015 samlet 450 studenter fra fire 
studentbyer inn 450 000 kroner, slik at 
500 barn som hadde falt ut av ordinær 
skolegang, fikk lese- og skrivetrening. 
I tillegg læres de opp i samfunnsfag, 
hygiene og konfliktløsning. I 2016 samlet 
750 studenter fra 7 studentbyer inn 
690 000 kroner, slik at 766 barn kan få 
utdanningstilbudet til neste år. Målet for 

2017 er å nå én million kroner. Studentene 
som deltar, går med innsamlingsbøsse 
to timer en lørdag, og de arrangerer 
debatter, konserter og markeringer i 
de ulike byene. I Afghanistans Faryab-
provins får 17 klasser – derav 10 
jenteklasser – god oppfølging fra en av 
Kirkens Nødhjelps partnere. 

– Hvorfor trengs det ekstra lese- og 
skriveopplæring for disse?

– I Afghanistan er det barn som går 
i sjette klasse som ikke kan lese og 
skrive. Målet vårt er ikke å utkonkurrere 
den offentlige skolen, men å gi et tilbud 
i tillegg til det offentlige. De kommer 
mellom seks og åtte om morgenen eller 
fire og seks om kvelden. Da får vi med 
barn som jobber og ikke er i den offentlige 
skolen. Vi lønner lærere og sørger for 
materiell. Partnerorganisasjonen følger 
opp skolene og trener opp lærerne, slik 
at barna ikke faller ut, slik de ofte gjør i 
den offentlige skolen, sier Pamir. 

– Vil dere utvide prosjektet?
– Drømmen er at forholdene i 

Afghanistan skal bli så bra at fokuset kan 
vris fra utdanning til at vi kan hjelpe til 
med å bygge opp landet økonomisk, sier 
jusstudenten. 

Pamir Ehsas har vokst opp med en ansvarsfølelse overfor 
alle de afghanske barna som ikke var like heldige som 
ham selv. Nå hjelper han over tusen afghanske barn med 
lese- og skriveopplæring. 
TEKST: Aina Johnsen Rønning  FOTO: Privat/Kirkens Nødhjelp. 
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NORGE RUNDT

Norge kan vinne EM i skattejakt
 Norge har muligheten til å bli best i Europa i jakten på 
skattesnyltere, viser en ny rangering fra vår samarbeidspartner 
Eurodad der de har sett på om europeiske lands regelverk er 
gode nok til å hindre skattesnusk. Europeiske land får generelt 
dårlig score på rangeringen, så at Norge kommer bra ut på 
rangeringen, er likevel ikke noen hvilepute, var budskapet til 
Kirkens Nødhjelp og Tax Justice Network Norge, da vi la frem 
rapporten på et arrangement i Oslo før jul. Skal Norge få et 
bedre resultat, er det særlig noen gamle bilaterale avtaler som 
er ugunstige for utviklingsland som må bort, samt en land-for-
land-rapportering som må på plass.

Gode gjerninger
 Kirkens Nødhjelps alternative julekalender førte til 
at flere tusen norske barn gjorde ulike former for gode 
gjerninger nesten hver dag i desember. Johanna (8) var ett 
av mange barn som gjorde oppgaver og spredde glede. På 
bildet ser vi Johanna godt i gang med en av ukesoppgavene, 
som handlet om å pante flasker. 

Raufoss: 

Høna som ble til geit
 Har du hørt den om høna som ble til geit? Ikke vi heller, 
før vi fikk en telefon fra Raufoss for en stund siden. Elever ved 
Raufoss ungdomsskole har meldt seg på NM i lunsj og benytter 
anledningen til å samle inn penger for å kjøpe geiter fra oss. 
De bruker hønsekraft i maten, og dermed blir høna til geit! 
Arrangementet var godt besøkt, og det kom inn penger til nesten 
50 geiter! Vi takker for fantastisk kreativt initiativ og ønsker lykke 
til i NM i lunsj! 
FAKSIMILE: Oppland Arbeiderblad

Oslo: 

Måler Twitter i meter
 –Nå kan vi bokstavelig talt kvittere ut for engasjementet 
vi skaper i sosiale medier, spøker Kirkens Nødhjelps 
webredaktør Håvard Aagesen. 

Noen kreative sjeler har nemlig bygd en kvitteringsprinter 
og koblet den til Twitter. Tweet til @kirkensnodhjelp og 
kvitteringen din havner på pulten til Håvard – til inspirasjon 
for sliterne i kommunikasjonsavdelingen på Kirkens 
Nødhjelps hovedkontor. 
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Historiens gang
Vi lever i en verden som mange opplever som usikker. Det er nok å 
nevne stikkord som terrorhandlinger, som vi har sett nye og groteske 
eksempler på i året som ligger bak, flyktningsituasjonen, som er den 
største folkevandringen siden 2. verdenskrig, og klimakrisen, som krever 
helt andre svar enn de verdens politiske ledere så langt har vært i stand 
til å gi. Derfor er det mange som ikke lenger våger å ha forventninger 
til tiden som ligger foran, og som har avskrevet Guds tilstedeværelse i 
vår verden.

Det at tiden har blitt opplevd som usikker, er ikke noe nytt. For fem 
hundre år siden var det uro i kirken og det europeiske samfunnet. Noe 
nytt var i emning, et opprør mot det bestående, noe som skulle føre til 
at verden aldri mer skulle bli den samme. Ingen kunne helt forutse at 
Martin Luther skulle sette i gang en omveltning som skulle forandre 
hele Europa. Hans engasjement skulle føre til at kirken ble både splittet 
og fornyet. 

Hvis vi går fram til begynnelsen av det forrige århundret, var det ingen 
som drømte om at alle i dag ville ha egen bil, at de fleste flyr når de skal 
ut på reise, at vi kan følge med på ting i tiden i samme øyeblikk som de 
skjer, at vi fra vårt eget hus kan kommunisere med folk fra hele verden 
på direkten. Min bestefar så knapt en bil før han var voksen, men før han 
døde, så han på TV i sin egen stue at mennesket landet på månen.

Hva kan vi lære av historien? Jo, blant annet dette: At den er full av 
overraskelser. At den aldri stopper opp. At historien ikke er forutbestemt, 
men at den styres av menneskers valg – uten at det dermed behøver 
å medføre at Gud ikke bryr seg, snarere tvert imot. At systemer og 
institusjoner kommer og går, er i stadig utvikling. 

I tusen år har troen på Jesus og bekjennelsen til hans navn formet det 
norske samfunnet. Til grunn ligger troen på en Gud som ikke er fjern 
verken i forhold til menneskers liv eller historiens gang. 

Det var et uttrykk som ble brukt da kristendommen ble innført i Norge 
for tusen år siden: Kristus og hans venn Olav. Kristus har hatt mange 
venner siden også. Noen av dem har satt sitt preg på Europa, som 
Martin Luther. Enda flere har oppmuntret og støttet, spredt tro, håp og 
kjærlighet, hjulpet medmennesker. De har vært som olje i historiens 
gang. De har gjort det mulig for historien å skride fram med mindre 
smerte enn hva som ellers hadde vært tilfelle.

Heldigvis finnes det Kristus-venner også i dag. Mennesker som bærer 
med seg troen på Jesus, og som lar denne troen være med på å prege og 
forme hverdagslivet, i form av praktisk nestekjærlighet, trøst og støtte 
for medmennesker som trenger det, og i form av et engasjement for å 
gjøre verden til et bedre sted å bo for flest mulig mennesker.

Det er også dette engasjementet som ligger bak fasteaksjonens 50-årige 
historie.

Av Knut Refsdal, 
Generalsekretær i Norges Kristne Råd 

Andakt

Kvinner viktige i fredsprosessen 
 Selv om det er langt igjen til likestilling i Afghanistan, er 
det nå vanskelig å se for seg en fredsprosess uten kvinner ved 
forhandlingsbordet. 

– At jeg som opposisjonspolitiker kan komme hit til Norge for å 
snakke om dette på et åpent møte, viser hvor langt vi faktisk er 
kommet i Afghanistan, sa Farkhunda Zahra Nader under Afghanistan-
uka i høst.

Afghanistan har implementert FNs sikkerhetsresolusjon 1325 om 
kvinner, fred og sikkerhet, en resolusjon som gjelder både for den 
afghanske regjeringen og for det internasjonale samfunnet. Men, fine 
ord er en ting, å få reell makt er noe annet.

– Mye er spill for galleriet, men det er jo fint at de lærer seg å si de 
rette tingene, så kan de etter hvert lære seg å tro på det, sa Nader 
lakonisk da hun besøkte Norge. Også Afghanistans ambassadør i 
Norge, Shukria Barakzai, pekte på at det har vært – og er – en tøff jobb 
å få en sentral rolle i fredsprosessen og gjenoppbyggingen av landet. 

– Ingen tror nå at de kan lede landet uten å ha kvinnene bak seg. 
De tre siste valgene viste at kvinnenes stemmer ble avgjørende. At vi 
nå har 27 % kvinner i parlamentet, er en enorm seier, sier Barakzai, 
som sommeren 2015 deltok i fredssamtaler med Taliban i Oslo, bare 
måneder etter at hun overlevde et selvmordsangrep. 

Changemaker fylte hyllene
 Changemaker har i høst hatt en aksjon for å endre patent-
rettighetene for medisin forsket frem av norske universiteter, og 
en enorm pille med 2354 ønskemedisiner ble overlevert Anniken 
Huitfeldt og Kari Kjos i desember. Det ble et lysende apotek, foran et 
lysende Storting. 

FOTO: Changemaker



44 KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 01 – 2017

ANNONSER

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

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

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

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

Haslestad Brun m.adresse_V.kort 6 navn utkj  04.09.14  10.45  Side 1

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



KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 01 – 2017 45 

virinco.com     skyWATS.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Steinkargata 29, 4006 Stavanger 

holte



46 KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 01 – 2017

ANNONSER

Telefon: 51 70 97 20 • www.svithun-elektro.no

Elektrikerne kommer fra:



KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 01 – 2017 47 

NorwegiaN Hull CluB
er eN globalt ledeNde aktør iNNeN 

maritim forsikriNg 

www.norclub.no

EXPECT mORE



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

BLI BØSSEBÆRER

TA KONTAKT MED DIN LOKALE MENIGHET

Bli en brønnbygger
– støtt Fasteaksjonen


