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arbeid for en rettferdig verden

Anne-Marie Helland
Generalsekretær i
Kirkens Nødhjelp

VOLDTEKT
SOM VÅPEN

erden har lukket øynene for hvor betydelig problem kjønnsbasert vold er.
70 % av kvinnene i en av de største leirene i Sør-Sudan oppgir at de er blitt voldtatt
det siste året. Voldtekt brukes som våpen fordi hele familien kollapser dersom
kvinnen misbrukes. Også «familievold» er et betydelig problem. Når en så stor
andel av kvinnene opplever vold og voldtekt i sin privatsfære, må dette tas opp som
et samfunnsproblem, ikke som et individuelt problem. Men, ansvaret legges som regel på
individnivå. Selv i Norge har det tradisjonelt vært kvinnen som må bære voldsalarm, skamme
seg og i verste fall flykte eller bli drept av en voldelig eks-partner.
Bruk av seksuelle overgrep og vold er ikke bare et nasjonalt problem. I Darfur var kvinnene
jeg snakket med i flyktningleirene like redde for at FN-soldater skulle voldta dem, som at
andre soldater og opprørere skulle gjøre det. Norge er en av de fire største giverne til alle
FN-organene, og som viktig bidragsyter til FN har Børge Brende mulighet til å sette makt
bak kravene. Norge lærer sine soldater opp på en god måte, men FN-soldater fra andre land
bør få den samme opplæringen slik at de ikke voldtar kvinnene de er satt til å forsvare. Den
vedtatte nulltoleransen mot voldtekt må gjennomføres, og internasjonale domstoler må følge
opp seksualisert vold i krig like grundig som drap.
Kirkens Nødhjelps partnere i flere land har oppnådd mye for å redusere seksualisert vold, både
når det gjelder undervisning, prosjekter som tas over av myndighetene og lovendringer. Nettopp
fordi ansvaret for vold og voldtekt ofte legges på individet, tar normalt ikke myndighetene tak i
dette på en skikkelig måte, og vi ser at det er sivilsamfunnet og grasrotbevegelser som har størst
engasjement for saken. Lovendringer må komme nedenfra, og bistandspenger må brukes for å
støtte slike grasrotorganisasjoner. Et annet paradoks er at man bruker mye penger på å redde
liv, men lite penger til å gi folk et liv verdt å leve. Voldtekt er tortur og skaper store traumer,
men lite bistandspenger går til psykisk helse. Kirkens Nødhjelp presses stadig i retning av å gi
mest mulig hjelp til flest mennesker hurtigst (og billigst) mulig. Traumebehandling gir ikke de
store resultatene i de flotte rapportene, men det er et nødvendig arbeid for å gi folk et verdig liv.
Til syvende og sist handler det om at kvinner i store deler av verden ikke får bestemme over sin
egen kropp. De giftes bort mot sin vilje, tas ut av skolen fordi de er gravide, kjønnslemlestes,
kontrolleres og voldtas som følge av krig og konflikt. Resultatet er mange uønskede barn,
traumatiserte kvinner og familier som faller sammen. Voldtekt som våpen bør anses som
like straffbart som drap, og kvinnenes rettigheter må følges opp – på et internasjonalt og
strukturelt nivå.

Forsiden: Da vi besøkte Somalia i vår for å
dekke en matutdeling for mennesker som
hittil ikke hadde fått noen hjelp, var det
stillheten som runget over slettene. Selv
etter at folk hadde fått utdelt mat og vann,
satt de apatiske på bakken. De torde ikke
tro at maten og vannet var til dem. Da de
endelig forstod det, kom smilet, latteren og
gleden.
Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp
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SOMALIA: Sultkatastrofen i Øst-Afrika er en varslet krise. Det har knapt nok
regnet på årevis, dyrene er døde for måneder siden, og alle vet at når dyrene
er døde, dør menneskene som eier dem.
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KJØNNSBASERT VOLD: Kjønnsbasert vold er et viktig arbeid for Kirkens
Nødhjelp, men vi snakker lite om det. Mest fordi det er så uendelig tragisk.

»
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DR. DENIS MUKWEGE: I mai inviterte Kirkens Nødhjelp bl.a.
dr. Denis Mukwege til Oslo for å delta på seminaret "Krigens store
stillhet" om kjønnsbasert vold. Vi tok en prat med han.
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VERD EN RUNDT

		 Somalia:
Ekte Changemakere
 Nylig ble 12 gutter og jenter fra Mogadishu og Garowe kurset av Kirkens
Nødhjelp og Changemaker i Addis Ababa. Sammen med andre ungdommer
fra Kongo, Burundi, Mali og Sør-Sudan fikk de opplæring i hvordan man ulike
steder kan påvirke lokalsamfunnet for å få en slutt på seksuell vold i konflikter.
En viktig strategi er å få beslutningstakerne til å underskrive og å sette ut i livet
Maputo-protokollen om afrikanske kvinners menneskerettigheter. Blant annet
besøkte de Den afrikanske union, der de jobbet aktivt for å sikre ungdoms
rettigheter til beskyttelse. Unionen hadde sitt årlige møte, og ungdommene
deltok i paneldebatter og i det offisielle programmet. Her ser du somaliske
Asiya, Hawa and Maymuun, som nå skal tilbake til sine lokalsamfunn for å gi
lære andre unge medborgere å bli ekte, afrikanske Changemakere.
Foto: Kirkens Nødhjelp

		 Libanon:
Driver krisesentre i provinsen
 Syriske kvinner som har flyktet til Libanon, mangler juridisk
status og er derfor spesielt sårbare for utnyttelse og overgrep.
Mange tør ikke å jobbe i frykt for trakassering, noe som skaper
økonomiske utfordringer for husholdninger uten et mannlig
overhode. Samtidig opplever kvinner at menn i husholdningen
føler seg hjelpeløse og tyr til vold. På grunn av en økt sårbarhet
blant syriske og libanesiske kvinner har Kirkens Nødhjelps
partner ABAAD siden august 2013 hjulpet nesten 1000 kvinner på
tre krisesentre i tre provinser i Libanon. Her blir kvinnene bygget
opp psykisk ved hjelp av terapi, gruppesamtaler og praktisk,
økonomisk og juridisk hjelp. ABAAD har også stablet på bena
en egen hjelpelinje for kvinner som opplever vold og overgrep i
Libanon.
Foto: Kirkens Nødhjelp

		 Somalia:
Åpnet egen butikk
 20 år gamle «Habiba» gikk seg vill i Afgoye-distriktet da en bevæpnet
mann stoppet for å hjelpe henne. I stedet for å få hjelp ble «Habiba» brutalt
voldtatt og kunne knapt gå da to kvinner fra organisasjonen SSCW, fant henne.
– Vi så at hun blødde og knapt kunne gå, så vi skjønte med en gang hva som
hadde skjedd. Vi tok henne med til vårt helsesenter Hawakato, der hun fikk
nødvendig helsehjelp av en av våre jordmødre, sier en ansatt ved SSCW, en av
Kirkens Nødhjelps partnere i Somalia.
SSCW ga henne også rene klær, traumebehandling og jobbtrening. Etter
fire måneders opplæring og en startpakke åpnet «Habiba» sin egen butikk slik
at hun selv kan tjene til livets opphold, noe som er nødvendig siden familien
slo hånden av henne på grunn av voldtekten.
Foto: Kirkens Nødhjelp

		 Kongo:
God hjelp å få
 Zawadi er ei av 140 kvinner som får hjelp ved Lydia-senteret
i Goma i Kongo. Ved Lydia-senteret får overlevande av seksuell
vald hjelp og oppfølging. Dei får hjelp til å takle dei traumatiske
hendingane, medisinsk oppfølging, og ikkje minst opplæring i
skriving, lesing og rekning slik at dei kan få seg eit yrke. Kvinnene
deltek også i ei låne- og sparegruppe. Lydia-senteret får støtte frå
Kirkens Nødhjelp, og det er vår partnar ASPLC som følger opp dei
140 kvinnene.
Foto: Kirkens Nødhjelp
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		 Kongo:
Sang fjerner smerten

		 Burundi:
Familiemekling

 19 år gamle Ghislaine deltar på musikkterapiprogrammet til
Dorcas hus. Til nå har hele 1040 voldtektsofre blitt behandlet på
Dorcas, de fleste for depresjon, posttraumatisk stress og angst.
For å bearbeide traumer har Ghislaine og hennes gruppe gitt ut
tre album om vold, smerte og håp. Å synge fjerner smerten, sier
Ghislaine.
– Sangen «Slowly with Life» berørte meg mest. På tross av
trakassering fra andre som mente jeg mistet verdien min etter
voldtekten, gir sangen meg tro på en fremtid med mye glede og
mange spennende erfaringer, sier Ghislaine, som har et mål om å
bli sterk nok til å starte studier.

 Som 16-åring ble Thielive Ngendakumana jaget hjemmefra etter
å ha født sin førstefødte. En av Kirkens Nødhjelps partnere i nord,
AFEV, ga henne et opphold på et krisesenter i syv måneder mens
de prøvde å megle med foreldrene – uten å lykkes. AFEV klarte
etter hvert å få kontakt med barnets far, en 13 år gammel medelev,
og meglet mellom de to familiene sammen med guvernøren i
distriktet. Det endte med at barnets far tok ansvar for å bidra til
barnets daglige behov, og Thielives familie aksepterte å ta henne
tilbake og få henne på skolebenken igjen.
– Vår rolle er å få tilbake smilet til de knuste hjertene, sier
Gloriose, som leder AFEVs arbeid mot kjønnsbasert vold.

Foto: Kirkens Nødhjelp

Foto: Kirkens Nødhjelp

		 Mali:
Tradisjonell medisin hjalp ikke

		 Burundi:
Rømte fra familievold

 Det var da hun skulle føde sitt andre barn at Oumou fikk fistula
- et hull i skillet mellom vagina og rektum. En slik skade er vanlig
i Mali, der de fleste kvinner blir omskjært i ung alder. Fistula
fører ofte til at det er vanskelig å holde på urinen, som igjen fører
med seg mye vond lukt. Oumou brukte først tradisjonell medisin,
men da hun hørte på radioen at det var mulig å få hjelp hos en
av Kirkens Nødhjelps partnere, så oppsøkte hun hjelpen – og i
dag er hun kurert etter å ha vært gjennom kirurgi og psykososial
behandling.

 37 år gamle Beatrice Niyibzi hadde levd i frykt for sin egen mann
i flere år inntil han en dag angrep henne med machete. Hun rømte
og fikk medisinsk hjelp av de lokale Leger uten grenser, som sendte
henne videre til Inabeza-senteret, drevet av Kirkens Nødhjelps
partner i Bujumbura. Der fikk hun psykososial hjelp, juridisk hjelp
og midlertidig bosted. Med hjelp fra lokale myndigheter sørget vår
partner for å få ektemannen fengslet, og selv om rettssaken ikke
er ferdig behandlet, dro Beatrice hjem – for å finne barna sine i en
dårlig forfatning.
– Min første tanke da jeg ble angrepet, var å forlate hjemmet
mitt for alltid, men barna er min viktigste prioritering, og da må jeg
ha styrke til å bære skjebnen min, sier Beatrice.

Foto: Kirkens Nødhjelp

Foto: Kirkens Nødhjelp
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Stille død i Somalia
Den verste tørken på flere tiår har rammet Øst-Afrika, og millioner trues av sult. I
Somalia er halve befolkningen avhengig av hjelp, og de minste barna har for lengst
begynt å dø. – Hadde vi ikke fått denne maten nå, ville alle barna mine vært døde innen
kort tid. Jeg har allerede mistet to, sier Buha Hussein Ahmed.
I SOMALI A, TE K ST: Arne Grieg Riisnæs FOTO: Håvard Bjelland
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ç Vesle Farhiya fra landsbyen Uusgure er to og et halvt år gammel, men veier knapt mer enn et
spedbarn. To av søsknene hennes er allerede døde. Nå frykter moren at hun også vil miste den
lille jenta og lillebroren, Ahmed.

for fire uker siden døde søsteren hans.
Hadde vi ikke fått denne maten nå, ville
alle barna mine vært døde innen kort tid,
sier Buha Hussein Ahmed. I fanget har
hun en totalt utmagret jente med navnet
Farhiya – det muslimske ordet for «glad».
– Jeg er likevel redd det kan være for
sent for datteren min. Se på henne, jeg
vet ikke om hun klarer seg, sier Buha
og stryker den vesle jenta forsiktig over
håret. Hun vrir seg, men er for svak til å
gråte.

D

et er syv måneder siden
hun
og
familien
kom
til den lille landsbyen
Uusgure, 130 kilometer fra
regionhovedstaden Garowe
i Puntland, Somalia. Som nomader
livnærte familien seg av sin store
geiteflokk og hadde et enkelt, men godt liv
ute i det nå brunsvidde ørkenlandskapet.
For snart tre år siden sluttet regnet å
komme. I oktober i fjor var alle dyrene
døde, livsgrunnlaget deres var borte. Tre
måneder senere mistet hun sitt første
barn.
– Vi kom hit med håp om å få hjelp,
men minstegutten døde etter kort tid. Og

– KAN BLI VÅR TIDS VERSTE
6,2 millioner somaliere er truet av akutt
matmangel. Av sult, sykdom og død. Det
tilsvarer mer enn halvparten av landets
innbyggere. Av disse vet 2,9 millioner
ikke hvor deres neste måltid skal komme
fra. 360 000 barn er akutt underernærte.
I begynnelsen av mars erklærte
presidenten
nasjonal
katastrofe.
Situasjonen begynner faretruende å peke
mot sultkatastrofen i 2011, da over en
kvart million mennesker døde.
– Dersom ikke verdenssamfunnet
responderer i en ganske annen målestokk,
og det raskt, kan dette bli vår tids verste
sultkatastrofe, sier Anne-Marie Helland,
generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. Hun
besøkte nylig Puntland. Et av de aller
hardest rammede områdene, og hvor
Kirkens Nødhjelp nå oppskalerer sin
nødhjelpsinnsats.
– Med midler fra TV-aksjonen i 2014
boret vi flere hundre meter etter vann
her i Garowe. Et borehull som siden har
sørget for rent og trygt vann til over 20
000 mennesker. I denne ekstremtørken

kjører i tillegg tankbiler nå nærmest
døgnet rundt for å sikre vann til ytterligere
16 landsbyer, der vi også deler ut mat.
Dette er til sammen 40 000 mennesker
som ikke får noen annen form for hjelp,
og som ikke ville klart seg uten i denne
kritiske situasjonen, sier Helland.
DØR AV KOLERA
På det verste i 2011 var drøyt hundre tusen
mennesker internt fordrevne på grunn av
tørken. Denne gangen er allerede over en
halv million på flukt. I et land som i tillegg
er sterkt preget av konflikt og vold, noe
som i mange områder gjør hjelpearbeidet
svært vanskelig. Prisen på vann er
mangedoblet, og mange må ty til skittent
og farlig vann. Til tross for en storstilt
vaksinering i regi av myndighetene og
internasjonale organisasjoner er det så
langt registrert mer enn 15 000 alvorlige
samt 60 000 moderate tilfeller av kolera.
Ifølge FNs kontor for koordinering av
humanitær innsats, OCHA, er nær 500
barn meldt døde som følge av AWD, akutt
vanndiaré. 4500 registrerte tilfeller av
meslinger bekymrer også FN-apparatet.
Innen dette leses er tallene sannsynligvis
langt høyere.
– De utmagrede barna har lite eller
ingenting å stå imot med når de blir syke.
Vi besøkte en liten klinikk i sentrum av
Garowe og ble fortalt at bare der hadde
de mistet tre barn på tre dager. Rundt
om i teltene ute i ørkenlandskapet her i
Puntland dør det også barn hver eneste
dag nå, sier Helland.
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Kirkens Nødhjelp sørger for livsnødvendig mat og trygt vann til de internt fordrevne rett utenfor Garowe.

Somalia
Befolkning:
Ca 11 millioner
Hovedstad: Mogadishu
Språk: Somali, arabisk (begge offisielle),
italiensk, engelsk
Forventet levealder: 55 år
Fattigdom: 66 % lever under
fattigdomsgrensen
Utdanning: 4,8 år
•
•
•

8

Verdens 5. fattigste land, 40 prosent
av befolkningen lever på under 1 dollar
om dagen
Landet har vært herjet av borgerkrig
og fravær av myndighetsstrukturer i
over 20 år.
En kvart million mennesker døde
under siste store tørkekatastrofe i
2011
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– FRYKTER FOR ALLE BARNA
Det er en underlig form for stillhet når
de somaliske kvinnene setter seg oppå
de store sekkene med ris og maismel.
Den første hjelpen de i det hele tatt har
fått i den lille landsbyen. Som om de ikke
helt våger å tro på at de faktisk har fått
mat for den neste måneden til seg og
sine familier. Sakte, men sikkert brer
imidlertid lyden seg. Lyden av glede og
latter, ord og setninger om lettelse og
takknemlighet.
– Jeg er svært glad og takknemlig
for vannet, og nå maten, vi har fått av
Kirkens Nødhjelp. Det er lenge siden den
siste geita vår døde. Nå har jeg noe å gi til
barna mine den neste måneden. Etter det
tør jeg ikke håpe for mye. Jeg er forberedt
på, og frykter, at jeg vil miste dem, alle
sammen. Det var også noe av grunnen
til at vi kom hit til landsbyen. Jeg vil ikke
at barna mine skal dø der ute i ørkenen,
sammen med geitene, uten at noen andre
i verden får det med seg, sier Halima
Ahmed Hersi.

GUDS VILJE
Sammen med mannen og de ni barna var
de en familie som var fornøyd med livet.
I Dangorayo-distriktet nordøst i Somalia
hadde nomadefamilien 200 geiter og
klarte seg bra. Da regnet uteble, begynte
geitene å dø, og for fem måneder siden
var det bare 20 dyr igjen. Mens mannen
var langt avgårde for å forsøke å finne et
lite vannhull til geitene, var Halima ute
for å finne noe mat, mens de ni barna
var igjen i teltet. Da hun kom tilbake, var
sønnen Jama (5) borte. Tre dager senere
fant de ham, livløs ute i ørkenen.
– Med Guds vilje overlevde gutten
min, men han ble sterkt hjerneskadet,
sier Halima. Inne i teltet ligger de minste
barna hennes, altfor svake til å leke slik
de pleide.
– Situasjonen er allerede faretruende
lik den i 2011, da 260 000 somaliere mistet
livet som følge av tørke og sult. Skal vi
unngå en ny og storstilt katastrofe, har
vi ingen tid å miste. Somalia må ha hjelp
nå og i lang tid framover, sier Anne-Marie
Helland.

é I ekstremtørken kjører Kirkens Nødhjelps tankbiler nærmest på døgndrift for å levere vann til 17 landsbyer. Med tilsvarende utkjøring av mat,
utgjør dette forskjellen mellom liv og død for titusener av mennesker i hardt rammede Puntland.

KIRKENS NØDHJELP
I SOMALIA
Jobbet i landet siden 1993.
i hovedstaden Mogadishu, i
Gedo-regionen og i Puntland.
Sørger for rent vann,
sanitære og hygieniske
løsninger, styrking av
sivilsamfunnet, støtter
barne- og ungdomsskoler,
prosjekter for forebygging
av vold mot kvinner,
anti-pirat-arbeid,
prosjekter for økonomisk
egenkraftmobilisering.
Gjennom penger fra
TV-aksjonen skal vi gi
160 000 mennesker varig
tilgang til rent vann.
é Med midler fra TV-aksjonen i 2014 boret Kirkens Nødhjelp noen hundre meter ned i
ørkensanden for å sikre trygt vann til godt over tjue tusen mennesker i Garowe. Nå får ytterligere
20.000 tørkerammede vann fra dette borehullet.
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To kilometer frå heimen
kan døden vente
– Seinast i går kom dei hit og tok dyra våre.
Korleis skal me overleve, spør landsbysjef
Bulama Modu. Han og dei andre i landsbyen
bur tett på Boko Haram, altfor tett på.
TE K ST: Vegard Tjørhom FOTO: Vegard Tjørhom/Lucian Muntean/Kirkens Nødhjelp

H

o er ei ung kvinne, men mor
til seks. Åleinemor til seks
barn. Falmatah Mustapha
mista mannen sin då han
vart drepen av Boko Haram.
Han var ved åkeren for å dyrke mat, berre
nokre kilometer unna heimen.
– Eg og den andre kona til mannen min
fekk høyre at det hadde vore eit angrep
ved åkeren. Me var sikre på at han var
drepen, og ville så gjerne springe til
åkeren for å hente liket hans. Men me vart
haldne tilbake av nokre soldatar. Dagen
etterpå gjekk soldatane ut til åkeren og
henta liket hans, fortel Falmatah.
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ÅKRAR LIGG BRAKKE
Det har gått nokre månader sidan ho og
mannens andre kone vart enker. Mannen
hadde til saman 11 barn som dei to
kvinnene no må ta hand om åleine. Men til
åkeren for å dyrke mat tør dei ikkje, så dei
er heilt avhengige av hjelp utanfrå.
Slik er det for mange menneske
i området rundt Tsjadsjøen, og slik
har det vore i fleire år. Difor ligg
store jordbruksområde brakke, og
matmangelen er enorm. Over sju
millionar menneske treng hjelp for å få
nok mat, og til saman 11 millionar treng
ein eller annan form for humanitær hjelp.
– Me strevar med å få nok mat til
familien vår, me flyttar oss frå stad til

stad, jobbar og ser etter moglegheiter
til å få inntekter slik at me kan brødfø
familien vår. Men i det siste har me fått
hjelp frå organisasjonar som har hjelpt
oss slik at me kan brødfø barna våre,
seier Falmatah.
NORSKE BISTANDSPENGAR
Kirkens Nødhjelps partnarorganisasjon
Christian Aid har lenge hatt arbeid
i området, og Kirkens Nødhjelp
jobbar no med å styrke dette arbeidet
ytterlegare etter å ha fått tildelt norske
bistandspengar som skal til området
rundt Tsjadsjøen.
Boko Haram har dei siste åra blitt
kraftig svekka av den militære offensiven

é Landsbysjef Bulama Modu fortel om ein landsby som er livredde for Boko Haram. Både dagen
før og same dag som Kirkens Nødhjelp var på besøk i Ikonda, så var Boko Haram på tjuveriraid i
landsbyen. Frykten fører til svolt i Ikonda.
ê Falmatah Mustapha er åleinemor til seks barn. Mannen vart drepen då han var på åkeren for
å dyrke mat. No må familien klare seg med hjelp frå hjelpeorganisasjonar og naboar.

som både Nigeria, Kamerun, Niger og
Tsjad har hatt mot gruppa. Men gruppa er
framleis aktive og gjennomfører angrep.
Frykta som dette fører til terroriserer
framleis folket som bur rundt Tsjadsjøen.
– Dei er veldig nært på, og på grunn av
det er me veldig redde. Barna, naboane
og me sjølve kan ikkje sove når me høyrer
om hendingar som skjer rundt oss. Den
siste tida har folk blitt hindra frå å gå til
åkrane sine fordi dei er redde for å treffe
på Boko Haram. Alle som framleis er i
live kan ikkje gå til åkrane, men me må
halde oss i ro, seier Falmatah.

FLEIRE TJUVERIRAID PÅ REKKE OG RAD
Også landsbysjef Bulama Modu fortel
om frykta for å gå berre to kilometer frå
landsbyen, og alle i landsbyen kjenner
nokon som har mista livet på grunn av
Boko Haram.
I tillegg gjennomfører Boko Haram
stadig fleire tjuveriraid, seinast dagen før
Kirkens Nødhjelp besøkte landsbyen.
– Korleis skal me overleve? Me klarer
ikkje å overleve, seier landsbysjef Bulama
Modu, uvitande om at Boko Haram også
skal raide landsbyen berre timar etter at
Kirkens Nødhjelp har reist igjen.
– Utan hjelpa hadde me levd i stor
naud. No som de er komne med hjelp
takkar me Gud, seier Modu.

Nigeria
Befolkning:
183,5 millioner
Hovedstad: Abuja
Språk: Engelsk, hausa,
yoruba, igbo, fulani
Forventet levealder: 53 år
Fattigdom: 53,5 % klever
under ekstrem fattigdom
Utdanning: 5 år
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Boko Haram

– frå lokale pøblar til
verdskjent jihadistgruppe
Boko Haram
2002:

Mohammed Yusuf bryt ut frå det
radikale miljøet ved ein moské i
Maiduguri i Nord-Nigeria og dannar
det me i dag kjenner som Boko Haram.

2003–2004:
Fleire skotvekslingar skjer mellom
Boko Haram og tryggingsstyrker i
Maiduguri.
2004–2009:

Det starta med skotvekslingar med politiet, men har
utvikla seg til å bli ei verdskjent jihadistgruppe med band
til IS. Boko Haram har skapt ein humanitær katastrofe i
Nord-Nigeria. T EKST : Vegard Tjørhom ILLUSTRASJONSFOTO : Bente Bjercke/Kirkens Nødhjelp

Å

ret er 2002, og i ein moské i
byen Maiduguri er Mohammad
Yusuf lei av at den radikale
moskeen
berre
bruker
politiske og religiøse kanalar
for å innføre ei strengare tolking av islam
i Nord-Nigeria.
Yusuf vil heller ta i bruk valdelege
middel og dannar ei utbrytargruppe som
etter kvart vert kjent som Boko Haram.
Gruppa stod fram som eit radikalt
alternativ til dei lokale styresmaktene i
delstaten Borno, som var ein av Nigerias
fattigaste områder. Politi sleit med
korrupsjon og opplevde stor mistillit, og
nokre av innbyggjarane i Maiduguri viste
heller si støtte til Boko Haram.
Noko fleirtal i folket var dei langt
unna, men gruppa var likevel sterk nok
til å gjennomføre ei rekkje angrep, og
personar som Boko Haram meinte var
vantrue vart straffa med døden.
I 2009 hadde politiet fått nok, og
tryggingsstyrker gjekk til angrep mot
moskeen der gruppa hadde sin base. 1000
Boko Haram-medlemmar vart drepne,
men gruppa var ikkje død. I åra som
følgde vaks gruppa seg endå sterkare,
og hatet mot styresmaktene var framleis
stort.
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Bakteppet for historia om Boko Harams
framvekst er eit fattig lokalsamfunn i eit
land med økonomisk vekst. Korrupsjon
og dårlege sjansar for god utdanning og
jobb pregar også området. Den radikale,
islamittiske gruppa klarte difor å finne
støtte hos mange nok til å kunne vekse
seg sterke. Boko Harams fekk vekse
fram på grunn av fattigdom og mistillit til
styresmaktene.
Gruppas
namn
betyr
«vestleg
påverknad er ei synd» og har fleire
gonger gått til angrep på skular og andre
lærestadar. Men stadige bombeangrep
mot marknader, flyktningleire og andre
stader har også vore vanleg, gjerne utført
av kvinner eller barn som er lurt til å bli
sjølvmordsbombarar.
Etter fleire år med terror og krig har
Nord-Nigeria hamna i ein situasjon
kor matmangelen er stor. 11 millionar
menneske har behov for humanitær
hjelp, og millionar har måtte flykte frå
heimane sine og inn til trygge område.
Resultatet er at jorda ligg brakk, og
mange menneske lever no på vent i håp
om at Boko Haram skal bli historie, og at
dei lokale styresmaktene skal bli eit betre
alternativ enn før.

Gruppa vaks seg stadig større.
Upopulære avgjersler frå politi og
styresmakter fører til at Boko Haram
får støtte frå små, radikale deler av
folket.

2009:

Etter mange samanstøytar hadde
politiet og lokale styresmakter fått
nok og gjekk til angrep på ein moské.
1.000 medlemmar av Boko Haram vart
drepne, deriblant leiaren Yusuf.

2009–2014:

Politiets håp om at Boko Haram
vart utrydda i 2009 viste seg ikkje å
stemme. Nestleiar Abubakar Shekau
tek over, og gruppa får framleis støtte
etter angrepet på moskeen.

2014:

Boko Haram vert verdskjent fordi
dei kidnappar 276 jenter frå ein
internatskule i Chibok.

2014–2016:

Boko Haram får støtte frå andre
islamittiske grupper og veks til eit
regionalt problem. Gruppa utfører
angrep i Kamerun, Niger og Tsjad. Eit
regionalt, militært samarbeid gjev
gruppa stor motstand.

I dag:

Gruppa er delt i to fraksjonar, er
svakare enn for nokre år sidan, men
gjennomfører stadig fleire angrep. Den
humanitære situasjonen i området
kor Boko Haram har operert, er særs
dårleg etter fleire år med uro og
stadige angrep.

TE M A K JØNNS B A S E R T VO L D

DET INGEN SNAKKER OM

é Boken «Kvinner bærer halve himmelen» viste hvordan kjønnsbasert vold brukes bevisst i krigen i Kongo. Også barn blir voldtatt, som fire år
gamle Josephine. Her opereres hun for skadene i underlivet.

Kirkens Nødhjelp jobber mye med kjønnsbasert vold, men snakker lite om det. Ofte fordi
vi ikke kan – det er et risikabelt arbeid i områder vi jobber i, der voldtekt er det største
tabuet, og soldater er blant overgripere. Men de fleste gangene tier vi fordi temaet er for
vondt.
TE K ST: Aina Johnsen Rønning FOTO: Endre Vestvik

V

åre fotografer og journalister
kommer tilbake med tårer i
øynene etter å ha sett glimt av
arbeidet som Kirkens Nødhjelps
partnere gjør daglig i mange
land. Flykninger i Libanon som ikke tør å
gå ut i frykt for å bli trakassert på gata.
Kvinner i Nigeria som voldtas når de
samler inn ved til middagslagingen. Barn

i Kongo som opereres for de frykteligste
overgrep. Syriske menn som tvinges
til å se på at kvinnene voldtas som en
del av krigføringen. Muslimske kvinner
som risikerer å bli drept av brødrene
fordi familiens ære er blitt ødelagt av en
voldtekt.
Hvordan viser vi frem så forferdelige
historier? Og finnes det håp i de mest

nedrige kroker av menneskeheten?
Hvordan forstå det ufattelige? Vi har
snakket med forskere, psykologer, en
soldat som selv var med på drap og voldtekt
– og nobelpriskandidaten fra Kongo, legen
som syr sammen selv de mest ødelagte
overlevende.
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Norske jenter
tortureres

Ilwad jobber i Elman Peace and Human
Right Centre i Somalia. Det siste året har de
hjulpet norske jenter som er sendt tilbake til
foreldrenes hjemland for å bli mindre vestlige.

Faren hennes ble drept for arbeidet med barnesoldater. I
2010 dro hun tilbake til Somalia for å ta over farens livsverk.
Nå har hun fått en ny utfordring. Jenter fra Norge og andre
vestlige land som sendes til foreldrenes hjemland for å bli
tvangsgiftet og gode muslimer.
TE K ST: A ina John sen Rønning FOTO: H åvard Bjelland/Kirke n s Nødh je l p.
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I

lwad Elman tror ikke foreldrene
vet hva som møter barna de sender
til internatskoler i Somalia. De har
sett reklamefilmer på TV som lover
foreldrene å gjøre barna mindre
vestlige, men realiteten er at barna blir
slått, lenket fast og tvunget til å lese
koranen i timesvis hver dag.
– Dette er tortur. Vi har sett at jenter helt
nede i 13-årsalderen sendes ned til disse
internatskolene for å bli mer tradisjonelle
og tvangsgiftes i Somalia. Selv de over 18
har vanskeligheter med å komme seg unna.
De fleste barn gir jo passet sitt til moren sin
når de skal reise, sier Elman.
De tas med til Somalia under dekke av
å besøke familien eller delta i et bryllup,
og sviket er enormt for jentene som blir
overlatt i fremmede menneskers vold i en
kultur som de ikke har vokst opp i. Mange av
jentene vil ikke ha kontakt med foreldrene
etterpå, sier Elman, som tror foreldrene
hadde tenkt seg om to ganger dersom de
hadde visst hva de faktisk betaler disse
internatskolene for. Arbeidet med å hjelpe
jentene er svært farlig.
– Det er skuffende at det eneste man
klarer å enes om i Somalia, er at man ikke
skal snakke om kjønnsbasert vold. Da vi i
2011 etablerte Somalias første krisesenter
for voldtatte kvinner, stilte presidenten opp
på en pressekonferanse og slo fast at det
ikke fantes voldtekter i Somalia. Vi jobber
også i skyggen av et annet tabu – nemlig å
gripe inn i foreldrenes oppdragergjerning,
sier Elman, som selv lever under trusler.
Hun vil likevel ikke flytte tilbake til Canada,
der hun er oppvokst.
– Jeg ville ha elsket å flytte tilbake,
men jeg ble forelsket i min mors arbeid.
Hun dro tilbake noen år tidligere for å ta
opp der pappa slapp. Jeg skulle egentlig
bare besøke henne, men så hvor mange
som trengte den hjelpen hun kunne gi, og
ble værende. Det er en kritisk masse av
kompetanse som mangler i Somalia fordi
millioner har flyktet til utlandet. Det er viktig
at noen returnerer, for etter 26 år med krig
trenger vi noen som kan se på kulturen med
nye øyne og si ifra dersom noe er usunt.
Min måte å tenke på kan inspirere andre til
å endre uheldige mønstre, sier 26-åringen.

Spent stemning
i Libanon
– Hver femte innbygger
i Libanon er en syrisk
flyktning. En befolkning på
størrelse med Norge bor
på et område like stort som
Rogaland fylke. Situasjonen
er på bristepunktet, sier
Saja Michael som jobber
med de syriske flyktningene
i Libanon.

Kaller meg
«billig»

TE K ST: A ina Johnsen Rønning
FOTO: Håvard B jel l and/Kirkens Nødhjelp.

S

aja Michael er ansatt i ABAAD,
en av Kirkens Nødhjelps
partnerorganisasjoner
som jobber mot de syriske
flyktningene. De har 11
krisestere, ett senter som skal hjelpe
menn som strever med å mestre eget
sinne, og de jobber forebyggende.
- Det er bare ti år siden kjønnsbasert
vold var tabu i Libanon, så situasjonen er
blitt bedre. Men, trakassering er vanlig,
og vi ser at barneekteskap er økende og
at syriske kvinner nå ikke lengre tør gå ut
i frykt for å bli trakassert, sier Michael.
6 ÅR MED FLYKTNINGKRISE
Allerede før flyktningene begynte å
strømme over grensa, slet Libanon med å
dekke grunnleggende behov for sin egen
befolkning. Nå er situasjonen prekær
– noe som øker spenningsnivået i det
tettbebygde samfunnet.
– De mest sårbare syrerne bor
side ved side med de mest sårbare
libaneserne, som ser at flyktningene får
hjelp og ikke de. Det er uheldig, og vi er
en av organisasjonene som har valgt å
hjelpe alle uavhengig av status, religion
og etnisitet. Flyktningene bor sammen
med libaneserne, og man kan ikke se

forskjell. Myndighetene har vært redde
for at syrerne skulle bli bofaste slik de
palestinske flyktningene er blitt, så de
har ikke bygget noen leire, sier Michael.
– Syriske kvinner i Libanon sier at de
blir trakassert på gata og anses som
«billige». Hvorfor det?
– Tidligere kom syrerne til Libanon
som billig arbeidskraft, så libanesere
mener ofte de har høyere status. Syriske
kvinner får mindre medgift, og folk vet at
de ofte er sårbare og mangler en mann
som kan beskytte dem. Diskrimineringen
har også en politisk årsak – syrerne har
i perioder «okkupert» libanesisk land, og
eldre har opplevd syriske kontrollposter
på libanesisk jord, sier Michael.
– Er det kontroversielt å hjelpe syriske
kvinner som er utsatt for kjønnsbasert
vold?
– For en kvinne å forlate sitt hjem er
et stort tabu. Hele familien er i sjokk.
Ofte kommer fedre eller ektemenn for å
få kvinnene ut. Vi har mobile krisesentre
som befinner seg på hemmelig adresse,
så ofte kommer de til hovedkontoret
og er svært sinte. Nå koordinerer vi
dette bedre med politiet og har gode
sikkerhetsrutiner, så vi er ikke så utsatte,
sier Michael.

Hassana flyktet fra Syria da
bevæpnede menn brøt seg inn i
huset for å voldta kvinnene. På
grunn av kamper på utsiden kom
hun seg ut av situasjonen og rømte
til en flyktningleir i Libanon.
– Vi trodde at Libanon var et
trygt samfunn, men situasjonen
her er faktisk enda verre enn hva
vi opplevde at den var i Syria. Vi
opplever stadig å bli trakassert av
fremmede menn på gata.
– Jeg følte meg tvunget til å gifte
bort tenåringsdatteren min, slik at
hun skal være trygg for potensielle
overgrepsmenn. Jeg har ikke fortalt
mannen min om de overgrepene
jeg har opplevd. Jeg holder det
hemmelig slik at det ikke blir noen
problemer mellom oss, og slik at
jeg kan få beholde barna mine.
Dere er de eneste jeg har fortalt
historien til, sier Hassana, som
blant annet opplevde å bli voldtatt
av en libaneser som tidligere hadde
hjulpet dem med mat og husrom.
– Alle her tror at syriske kvinner
er «billige». Jeg er ikke den eneste
som blir trakassert, dette skjer med
vennene mine og med naboene. De
liker ikke kvinner som meg som
bruker niqab. De vil se alt og lar
meg ikke være i fred, sier Hassana.
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Fornektet alt
Salwa opplevde at hun og flere
skolevenninner ble dopet ned
og voldtatt på skolen – etter at
væpnede menn kom seg inn i
klasserommet ved rektors hjelp.
Rektor sa at ingenting skjedde,
de fikk bare sovemiddel fordi de
voksne skulle snakke sammen
uten at barna hørte på, og at
de ikke skulle fortelle noe til
foreldrene sine. Salwa nektet å tro
at hun var blitt voldtatt – selv da
hun måtte hjelpe klassevenninnen
med å ta abort, benektet hun at
noe hadde skjedd med henne selv.
Da søsteren endelig fikk henne til
å ta en graviditetstest, var hun syv
måneder på vei, og det var for sent
å ta abort. I mellomtiden hadde
familien flyktet til Libanon.
– Jeg kunne ikke tro at jeg var
blitt voldtatt. Selv i dag klarer jeg
ikke å tro det, sier Salwa, som ble
nødt til å fortelle foreldrene om
situasjonen. De tok henne med
til en kvinneklinikk der hun fikk
barnet og adopterte det bort.
– Foreldrene mine fortalte
brødrene mine at jeg måtte jobbe
utenbys, for om de fikk kjennskap
til voldtekten, ville jeg være i stor
fare. Selv om jeg er offeret, vil
brødrene mine anse meg for å
være skyldig i å vanære familien,
og de ville ha drept meg. Etter
drapet ville situasjonen ha vært
enklere for dem; slik er det i vårt
samfunn, sier Salwa, som er svært
bitter for at hun måtte adoptere
bort sønnen sin.
– Først ville jeg ikke ha ham,
men da jeg så ham, så elsket jeg
ham fra første øyeblikk. Dette er
mine foreldres skam, min skam
og mitt samfunns skam. Jeg vil at
samfunnet skal gi meg frihet og
beskyttelse, og jeg vil at de skal
gi meg min sønn tilbake. Jeg har
bedt UNHCR om å sende meg til et
hvilket som helst europeisk land
som kan gi meg rettighetene mine.
Jeg vil ikke ha noe annet i livet enn
utdannelse, jobb og barnet mitt,
sier Salwa.
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– Angrer på at
jeg skadet andre
På 80-tallet vervet Tony seg til militære
opprørsgrupper og deltok i krigen i
nesten seks år. Nå, nesten 30 år etter,
sliter 50-åringen fremdeles med de
psykiske ettervirkningene av det han
har vært med på. Han angrer bittert på
at han trosset faren og lot seg verve,
og sier at om han levde 1000 ganger til,
så ville han ha sagt nei 1000 ganger.
– Jeg var ung, og vi ble raskt
hjernevasket. På grunn av all
fiendtligheten du ser, det du opplever,
alle menneskene som blir drept foran
deg… De overbeviste oss om at disse
menneskene var fiendene våre. Det ble
et normalt liv, som det livet hvem som
helst lever nå. Det er vanskelig å leve
med det jeg har gjort og sett. Mer enn
én gang måtte jeg plukke opp biter av
mennesker etter et angrep, sier Tony.
ANGREP SIN EGEN FAR OG SØNN
Det han synes er vanskeligst å leve
med, er hvordan han har behandlet sin
egen far og sin egen sønn.
– En gang vi kranglet skikkelig, tok
jeg opp geværet og siktet på ham. Jeg
forstår ikke hvordan noen kan gjøre
noe sånt. Dette var min far – han som
hadde gitt meg livet, sier Tony.
De psykiske problemene ble større
da krigen var slutt. Han følte et enormt
sinne i seg og lot det gå ut over sønnen
sin, som han beskriver som en fredelig
person.
– Jeg ville at han skulle være en
«ekte mann» som ikke var redd for
døden, en som kunne gjøre som sin
far. Men alt jeg så var hvor motsatt han
var av meg. Dette plaget meg, og jeg
behandlet ham alltid med fiendtlighet,
sier Tony.

VEIEN UT AV SINNET
Etter hvert ble han så psykisk plaget
at han bestemte seg for å ta tak i
problemene, og fikk kontakt med
Kirkens Nødhjelps partner ABAAD. Nå
er han i siste runden av psykoterapien
han har fått der.
– Jeg måtte velge om jeg skulle
forbli aggressiv, fiendtlig og negativ
mot folk eller om jeg skulle bli et
menneske det er verdt å elske. Det
er jo til syvende og sist jeg som er
premissleverandør i eget liv, det er jeg
som må ta valgene for meg, sier Tony.
– Det viktigste jeg har lært på
ABAAD var å få løsnet alt jeg hadde
stengt inne i meg selv. I begynnelsen
var jeg helt paralysert av alle følelsene,
men terapien lærte meg å forstå meg
selv bedre. Så startet prosessen med
å endre den negative oppførselen til å
bli mer positiv. Til syvende og sist vil
du miste deg selv om du ikke tar tak
i det, fordi det er du som opplever
smerten. Krigen hjernevasker deg
til du overopphetes og eksploderer.
Hvordan? Drap, våpen, missiler – det
kan ha mange ulike former, sier Tony.
Tony snakker også om det «positive»
ved å delta i krigen – at man føler seg
heltemodig og blir glorifisert av de
andre. Å bli en vanlig «mann i gata»
når freden kommer er ikke enkelt når
man lenge har sett på seg selv som en
helt. I tillegg skal man leve med hva
man har gjort – og leve sammen med
mennesker som man tidligere kriget
med.
– Jeg føler meg skyldig overfor de
andre i landsbyen, som tidligere var
fiendene mine. Mange må leve videre
med de skadene som motstanderne –
som meg – påførte dem, som at de
mistet hender og føtter. I dag er
disse mine venner, og jeg angrer
veldig, sier Tony.

Seksualisert vold gir sterkest traumer

– Hun slengte dukken på bakken foran meg.
Den måten kjolen var dratt opp på dukken …
Man kan bare ane hvilke grusomheter denne
jenta er blitt utsatt for.
Håvard Bjelland,
fotograf Kirkens Nødhjelp

Voldtekt, seksualisert vold og tortur gir høyest risiko for å utvikle plager, sier
traumeforsker Harald Bækkelund. Han har kurset Kirkens Nødhjelps helsearbeidere i
Irak og jobbet med ovelevende i Kongo.
TE K ST: Aina Johnsen Rønning FOTO: Håvard Bjelland + Krikens Nødhjelp

–M

an kobler jo ofte
pos t tr aumatisk
stressyndrom
til
soldater,
men voldtekt og
overgrep gir faktisk enda høyere risiko
for traumeplager. At noen skyter på deg
i en krig, kan man forklare. En voldtekt
er en intensjonell handling som krenker
kropp og intimitet og er vanskeligere å
forstå, sier Bækkelund.
OND SPIRAL
Jo flere traumatiske episoder man
utsettes for, jo mer skadet blir

man. Jo mer krig og konflikt et samfunn
lider under, jo større er sjansen for at man
opplever overgrep i det sivile samfunn.
Og de som opplever overgrep, har større
sjanse for selv å bli overgripere eller for
å oppleve overgrep senere i livet. Det er
med andre ord en vond spiral der vold og
overgrep avler mer vold og overgrep. Men
hvorfor?
– Vi ser jo i en del land at seksuelle
overgrep er en del av krigstaktikken.
Samtidig bryter man barrierer i krig, og
det å utøve vold og overgrep i egen familie
kan være en måte å regulere egne indre
plager på. Menn føler ofte på avmakt ved

å ikke kunne beskytte «sine» kvinner,
og det å selv utøve vold og overgrep kan
snu den avmakten. De føler en indre uro,
og det å utøve vold gir en midlertidig
forløsende følelse, sier Bækkelund.
INGEN QUICK FIX
Kirkens Nødhjelp og deres partnere i land
der dette er et stort problem, jobber både
forebyggende og behandlende. I Kongo
driver man bevissthetsarbeid blant menn
under mottoet «kampen for fred starter
i hjemmet». Man forklarer hvor skadelig
overgrep er, lærer dem andre måter å
reagere på og jobber for økt likestilling.
Når det gjelder behandling, jobber man
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Harald Bækkelund,
psykolog.

Gudrun Østby møtte Denis Mukwege da hun
samarbeidet med forskningsenheten på Panzi.

ganske likt som man gjør i vestlige land.
Man lærer ofrene ulike teknikker for å
håndtere traumer, som pusteøvelser og
annet for å forankre dem i en «her og
nå»- situasjon.
–
En
stor
utfordring
for
traumepasienter er at de får flashbacks
der de føler at overgrepene skjer igjen;
de føler at de er i fare, og er forvirret
i forhold til tid og rom. Vi lærer dem
å håndtere symptomene, selv om de
ikke nødvendigvis forsvinner. Det virker
som om traumebehandling som virker
i vesten, også virker i andre land. Men
måten å håndtere det på er ulikt, som
at man går på tur i Norge og danser
i Kongo for å håndtere vonde minner.
Det er viktig å ikke underkjenne hvor
dyktige behandlerne i land som Irak
og Kongo egentlig er – de har jobbet
med dette i årevis. Vi kan komme inn
med en akademisk tilnærming slik at
de kan anvende kunnskapen på en mer
systematisk måte, sier Bækkelund.
TRAUME I DRIVHUS
I overkant av halvparten får god hjelp
gjennom behandling, og majoriteten av
de som opplever traumer, klarer seg
bra etterpå. Bækkelund understreker at
man ikke har noen overbevisende data
på at posttraumatisk stressyndrom fører
til radikalisering, vold og terror, men
han er bekymret for hvordan vi tar imot
overgrepsofre som kommer til Norge.
– Måten vi tar imot dem på, har mye
å si for hvordan plagene utvikler seg.
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Thora Holter, GBV-ansvarlig i Kirkens Nødhjelp.

Det er viktig å gi dem noe å gjøre. Det
verste man kan gjøre er å sperre dem
inne på et asylmottak i tre år. Da brytes
de naturlige mestringsstrategiene ned,
man setter traumene i drivhus og dyrker
posttraumatisk
stressyndrom,
sier
Bækkelund.
– Hvorfor er overgrep så tabu i land
der «alle» risikerer å bli voldtatt?
– Ting vi ikke kan kontrollere, vil vi
gjerne forklare. Selv ofrene vil heller ta
på seg skylden enn å ta inn over seg at
dette er en tilfeldig handling man ikke har
kontroll over. Det er menneskelig å finne
årsaken selv om det ikke er noen årsak.
Det virker heller ikke som om stigmaet
blir mindre jo mer vanlig og tilfeldig det
er. I Kongo, der det er en epidemi av
voldtekter, er det fremdeles tabu, sier
Bækkelund.
EN AV TRE KVINNER OPPLEVER VOLD
Vold mot jenter og kvinner er et stort og
økende globalt problem, særlig i land i
konflikt der soldater fra regjeringsstyrker,
opprørere, FN-styrker og Den afrikanske
union er blant overgriperne.
Etter folkemordet i Rwanda og
Balkankrigen på 1990-tallet ble det klart
at seksuell vold, voldtekt og overgrep
ble brukt som våpen i krigen og ble
heretter mulig å se på som folkemord.
Den internasjonale straffedomstolen
i Haag kan straffeforfølge ansvarlige
for folkemord, inkludert overgripere
av seksuell vold. I 2000 besluttet FNs
Sikkerhetsråd at vold mot kvinner er et

sikkerhetsproblem, og det ble utarbeidet
et rammeverk for å forebygge, beskytte
og støtte overlevende samt øke kvinners
deltakelse i fredsbygging.
– Men det å straffe overgriperne er
bare en del av løsningen? spør vi Thora
Holter, ansvarlig for dette i Kirkens
Nødhjelp.
– Overgriperne blir sjelden straffet.
Dokumentasjon og bevis mangler, og
mange ofre anmelder ikke overgrepene.
Vi arbeider med en helthetlig tilnærming
som gir ofrene for vold fysisk og psykisk
hjelp, økonomisk støtte og juridisk hjelp
ved krisesentre og tiltak for å kunne
stå på egne ben igjen. Ofre for overgrep
har sammensatte problemer, og mange
vil aldri kunne returnere hjem. Der det
ikke finnes helhetlig hjelp, må vi bidra
til bygge det opp. Derfor driver vi mye
med kapasitetsbygging av partnere og
lokale
myndigheter,
helsearbeidere
mm. Vi var med på å bygge det første
krisesenteret i Kabul, og i Guatemala er
vi en av støttespillerne for de nasjonale
krisesentrene. Vi har bidratt til utvikling
av ulike metoder og ressurser for
teologisk og religiøs refleksjon og på
tvers av religioner for å endre negative
holdninger og normer som opprettholder
vold mot jenter og kvinner. I Myanmar har
vi støttet utvikling av et eget pensum om
kjønnsbasert vold, kvinners rettigheter
og likestilling i undervisningen i to
sentrale utdanningsinstitusjoner – en
buddhistisk og en kristen. I Etiopia og
Somalia brukes en spesiell dialogmetode

for lokalsamfunnet og for religiøse
ledere for å bevisstgjøre om farene ved
kjønnslemlestelse og barneekteskap
og for å komme fram til en kollektiv
beslutning om å slutte med praksisen,
sier Holter.
– Og det holder vel ikke å bare hjelpe
ofrene?
– Nei, forebyggende tiltak som
å tilbakeføre barnesoldater til en
«vanlig» hverdag og holdningsendrende
programmer
som
bygger
positiv
maskulinitet er viktige forebyggende tiltak.
Vi jobber også med hele lokalsamfunnet
for å ta imot voldtektsofre der det er
mulig. De siste årene har vi hatt et
særlig fokus på å forebygge kjønnsbasert
vold i vårt nødhjelpsarbeid med vann-,
sanitær- og hygieneprosjekter, som å
bygge separate toalett- og dusjanlegg
for kvinner og menn, sørge for vakthold
i leiren som sikrer kvinnene når de drar
ut av leiren for å hente brensel eller vann,
sier Holter.
VIKTIG Å HOLDE STIGMAET NEDE
Forskningsinstituttet PRIO har i tre
år hatt et forskningssamarbeid med
Kirkens Nødhjelps partner International
Centre for Advanced Research and
Training (ICART) ved Panzi foundation
i Kongo. Forskningsenheten var et
hjertebarn for Denis Mukwege – han ville
at mer forskning skulle skje i Kongo, og
var lei av at utenlandske forskere forsket
på deres materiale for så å ta med seg
forskningen hjem. Å samarbeide med en
helt ny forskningsorganisasjon i et land
der utdanningsnivået er svært lavt, var
ingen lett oppgave.
– Vi måtte starte med å undervise
partneren vår i det å forske, fra akademisk
skriving og metode til å programmere
spørreundersøkelser. Det var utrolig
moro å se at de kvinnelige forskerne vi
jobbet med, fikk blomstre og få selvtillit
til å ta arbeidet videre på egen kjøl. Det er
viktig å selv kunne dokumentere effekten
av ulike tiltak for å få penger til videre
drift, sier Gudrun Østby fra PRIO.

GRØNNE SANDALER STEMPLET
Det var Panzi og ICART som selv
formulerte forskningsfokuset, som var
hva som skjer med kvinner etter at de har
fått medisinsk hjelp. Hvordan fungerte
støtteprogrammene, og hva skjedde
når de kom tilbake til landsbyene sine?
Man så på et program som drives på
landsbygda, Dorcas Rural, der kvinnene
får opplæring i jordbruk og lesing for
så å få tilgang til mikrokreditt. Det
andre prosjektet, Ushindi, organiserer
lokale mikrokredittforeninger og gir
opplæring i lesing og skriving, ledelse og
entreprenørskap. Begge programmene
gagner både voldtatte og andre sårbare
kvinner.
– Vi så at den store utfordringen er å
gjøre noe med stigmaet. For eksempel
fikk de voldtatte kvinnene et sted
utdelt grønne sandaler av en veldedig
organisasjon, og med en gang ble de
stemplet av de andre fra landsbyen, som
så at «her kommer de voldtatte». Derfor
tror vi at de tiltakene og prosjektene
som fungerer best, er der det ikke er så
tydelig hvem som er ofre, og at andre
fra lokalsamfunnet jobber sammen med
dem på like fot. Dessuten opplever mange
i Kongo at vesten kun gir penger til ofre
for kjønnsbasert vold, mens behovet for
andre også er stort. Det er viktig at flere
får nytte av godene, sier Østby.
CITY OF JOY
Det mest intense programmet til Panzi
er City of Joy. Der bor unge voldtektsofre
sammen i seks måneder og får skolegang,
ledertrening og traumebehandling. Etter
seks måneder blir de sendt hjem med en
oppstartspakke slik at de skal klare seg
selv.
– Vi intervjuet dem da de kom til City
of Joy og da de dro, og vi fant at de ble
mer opptatt av kvinners rettigheter.
Lysten til å ta plass økte betraktelig. Alle
programmene hadde en positiv effekt på
hvordan kvinnene så på sin økonomiske
situasjon i forhold til tidligere. Mange
startet egne bedrifter etter å ha fått
opplæring fra Dorcas Rural eller
Ushindi, sier Østby, som mener det nå
er viktig å se på langtidseffektene av
støtteprogrammene. PRIO og ICART har
nylig startet et prosjekt for å undersøke
nettopp dette.

KJØNNSBASERT VOLD
Kjønnsbasert vold er en av de
viktigste årsakene til død og
funksjonshemming for kvinner i
alle aldre, og graviditet og fødsler
er den viktigste årsaken til død
for jenter mellom 15 og 19 år.
Globalt opplever hver tredje kvinne
– i noen land over 70 % – å bli
utsatt for seksuell vold og andre
former for fysisk og psykisk vold
og trakassering i løpet av livet.
Siden 2005 har Kirkens Nødhjelp
jobbet aktivt mot ulike former
for kjønnsbasert vold – som
seksuell vold, voldtekt, vold i nære
relasjoner, skadelige tradisjoner
som
kjønnslemlestelse,
barneekteskap, tvangsekteskap,
menneskehandel og æresrelatert
vold – med prosjekter i over 15 land,
også land i konflikt. Vi arbeider
med trosbaserte aktører og
lokale organisasjoner for å endre
holdninger som opprettholder
volden, og vi mobiliserer nasjonale
myndigheter for å sikre lovverk
og tiltak som beskytter jenter
og kvinner og straffeforfølger
overgripere. I flere land som
Guatemala,
Malawi,
Zambia,
Myanmar og Burundi har Kirkens
Nødhjelp
og
våre
partnere
bidratt til å presse igjennom
et bedre lovverk for kvinner og
holde myndigheter ansvarlige.
Eksempler på dette er arbeid
opp mot Den afrikanske union
nylig og fremming av nasjonale
handlingsplaner
for
kvinner,
fred og sikkerhet i tråd med FNs
Sikkerhetsråds resolusjon 1325 og
påfølgende resolusjoner mot vold
mot kvinner i konfliktområder. I
Norge bidrar vi med kompetanse og
erfaringer til utforming av norske
prioriteringer i utviklingspolitikken
for å fremme kvinners rett til å
leve uten vold og styrke tiltak for å
forebygge, beskytte og yte hjelp til
overlevende.
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Hjelper IS-slavene
Flere tusen Jesidier er tatt til fange av IS. Fremdeles
sitter rundt 2000 i fangenskap. I Irak jobber Kirkens
Nødhjelp med de traumatiserte IS-slavene.
TE K ST: A ina Johnsen Rønning FOTO: H åvard Bjelland/ Kirke n s Nø dh je l p.

I

S har kontrollert og kontrollerer
fremdeles deler av områdene der
Jesidiene bor, en lukket gruppe
der man bare gifter seg med
hverandre og praktiserer en veldig
gammel religion. Gruppen er blitt utsatt
for forsøk på utryddelse hele 72 ganger.
Denne gangen av IS, som tar kvinnene
til fange og gir dem som oppmuntring til
fremmedkrigere og andre IS-soldater.
Mustafa
Abdulrahman
Qasim
er ansvarlig for Kirkens Nødhjelps
familiesenter i Nord-Irak som gir
psykososiale og psykiske helsetjenester
til kvinner, jenter og barn som har blitt
reddet, eller greide å unnslippe, fra IS.
Et særdeles vanskelig arbeid fordi sex
utenfor gruppen er tabu i så stor grad at
man risikerer å bli drept. IS-slavene blir
ofte tvunget til å ta p-sprøyter fordi de
skal kunne gis bort til mange soldater,
fordi IS-soldatene tolker koranen dithen
at man ikke kan ha sex med gravide.
Dersom kvinnene blir gravide havner
barna i limbo.
– Barn med muslimske fedre kan
ikke bli jesidier, de blir navnløse fordi
de får navnet etter far, og de får ikke

2 % er sosiopater
Som psykolog i ABAADs senter for
menn har hun hjulpet mange menn
som vil få ut sinne og frustrasjon og
har post-traumatisk stressyndrom
etter krigshandlinger. Hun viser til
forskning som konkluderer med at krig
har en ekstrem negativ påvirkning på
98 % av de som deltar. De resterende
2 % antas å være sosiopater. Pasienter
med posttraumatisk stressyndrom
opplever ofte fornektelse, flashbacks
og en ekstrem følelse av å være i fare.
Den naturlige responsen er å trekke
seg unna alt som kan kobles
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ID-papirer. Det er nesten umulig for
kvinnene å ta med seg barna tilbake til
jesidie-samfunnet, derfor velger mange
å bli i fangenskap. Den øverste religiøse
lederen til Jesidiene, Baba Sheik, jobber
nå med å få gitt barna nye navn og
ID-papirer, i tillegg til at han prøver å få
samfunnet til å godta disse barna, sier
Qasim.
VOLD ER BLITT DET NORMALE
Kirkens Nødhjelp jobber både med
holdningsskapende arbeid og med
traumebehandling til kvinnene som er
blitt utsatt for slaveri. Terskelen for å
søke hjelp er stor, særlig om de er utsatt
for vold i ekteskapet. Ofte må Kirkens
Nødhjelp starte med å forklare hva
kjønnsbasert vold faktisk er, og hva det
vil si å være traumatisert. Vold er blitt
normaltilstanden, og de traumatiserte
blir stigmatisert og merket «gale».
– Vi jobber også med langsiktige
løsninger, som å få religiøse ledere
til å snakke med ektemannen dersom
hun utsettes for vold hjemme. Er det
snakk om en tidligere slave som har fått
ektemannen og andre pårørende drept,
til fortidens traumer. Gisele erfarer
også at mange pasienter kan oppleve
et enormt sinne – særlig gjelder dette
pasienter som har skyldfølelse for det
som er skjedd.
– Dette er sinne som er så sterkt at
det er vanskelig å holde det inne, og
pasientene kan selv la seg sjokkere
av sine egne følelser. Når de går
tilbake til sitt «normale liv», finner de
det ekstremt vanskelig å kontrollere
sinnet, og aggresjonen går ofte ut over
egen familie, sier Gisele.
Som flyktninger i Libanon opplever
tidligere soldater et stort press på
egen maskulinitet fordi de ikke klarer
å beskytte familien

så leter vi etter andre hun kan bo hos.
Alle Jesidiene er i slekt, så det får vi til,
sier Quasim.
– Er det farlig for deg som er muslim å
jobbe i disse områdene?
– Ja, fordi hatet mot muslimer er
så stort blant jesidier som har fått sine
familiemedlemmer drept av IS. De føler
at de er blitt angitt av sine muslimske
naboer, og konfliktene kommer til å øke
når områdene blir frigitt og muslimene
som bodde sammen med jesidiene
kommer tilbake.

sin eller dekke deres basale behov.
Gisele omtaler det som narsissistiske
sår som omdannes til et voldsomt
sinne. Særlig problematisk er det i en
Midtøsten-kultur der menn ikke skal
vise store utslag av glede eller sinne,
bare tristhet og frustrasjon.
– Kulturen gjør at når det ikke går
bra med dem, kommer sinnet frem.
Vi på senteret for menn lærer dem
å kjenne igjen disse følelsene, å se
etter tegn på at sinnet er på vei opp til
overflaten, for så å kunne kontrollere
disse følelsene og omdanne dem til
ord, forklarer Gisele.

– Jeg er redd alle rundt meg
Aida og familien levde et godt liv i Syria
før krigen kom, med hus, hage og gode
jobber. Da bevæpnede menn gikk fra
hus til hus for å drepe voksne menn,
gjemte Aida ektemann seg i hagen. De
væpnede mennene ba kvinnene om å ta
av seg niqaben for å se om de var menn
utkledt som kvinner. Så ble kvinnene
voldtatt. Aida besvimte, og da hun
kom til seg selv igjen, oppdaget hun at
ektemannen var blitt drept. Hun ringte
foreldrene, som allerede var i Libanon,
og ba dem om å hente henne.

– Jeg fortalte dem hva som skjedde
med mannen min, men ikke hva som
hadde skjedd med meg, fordi det var for
grusomt til å kunne fortelles, sier Aida.
20 dager etter mannens død ble Aida
hentet av foreldrene.
– Da vi kom til Libanon, ropte folk
etter oss og ba oss om å dra et annet
sted fordi vi ødela landet, sier Aida.
Etter å ha blitt seksuelt trakassert av
menn i Libanon tør hun ikke lenger å gå
ut.
– Vi er redde. Jeg er redd alle rundt

meg. Nå har jeg bestemt meg for å bare
sitte inne. Hva skal jeg gjøre utenfor? I
Syria var vi redde for å bli voldtatt, nå er
vi redde for å bli voldtatt i Libanon, sier
Aida oppgitt.
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- Jeg har snakket med kvinner som
ble voldtatt for 70 år siden, og de
snakker om voldtekten som om det
skjedde i går. Voldtekt er utrolig
ødeleggende og blir i Kongo brukt
som et masseødeleggelsesvåpen, sier
nobelpriskandidat Denis Mukwege.
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- Alles ansvar
- Da jeg opererte et barn for skader etter en voldtekt, et barn
som selv var født etter en voldtekt, skjønte jeg at dette problemet
løses ikke på operasjonsstuen, sier Afrikas mest kjente lege
Denis Mukwege.
T EKST : Aina Johnsen Rønning FOTO : Håva rd Bje l l a n d/K irke n s Nø dh je l p.

P

anzi sykehus, som Mukwege
driver
med
støtte
fra
Kirkens
Nødhjelp,
har
siden
1999
behandlet
50.000 voldtektsofre. I det
krigsherjede landet er det ofte menn
i uniform som voldtar – som en del av
krigshandlingene. Mukwege bruker mye
tid på å overbevise vestlige politikere
om at de må ta ansvar for den bestialske
krigen i Kongo. De væpnede konfliktene
i Kongo utkjempes og finansieres delvis
av de rike forekomstene av mineraler og
metaller, da særlig koltan som finnes i
din mobil og din PC. I Kongo utvinnes 70
% av koltanen i verden. Pengene går til
internasjonale selskaper, kongolesiske
politikere
og
landeiere,
mens
befolkningen lider under krig og nød.
– Krigen i Kongo er en krig om
ressurser, og ressursene har vært en
forbannelse siden den vestlige verden
trengte kongolesisk gummi til bilene
sine for snart 100 år siden. Da fikk
leilendingene kappet av seg hendene
dersom de ikke leverte tilstrekkelig
med gummi. Kongolesisk uran var i
atombomben som ble sluppet over
Nagasaki. Nå er det koltan som verden
henter ut av Kongo, sier Mukwege.
EFFEKTFULLT VÅPEN
Doktor Mukwege er fremst i verden når
det gjelder gjenoppbygging av kvinners
underliv. Da han etablerte Panzi sykehus,
var det for å hjelpe gravide og fødende,
men den første pasienten som oppsøkte
ham var en kvinne som var fullstendig

ødelagt etter en voldtekt.
– Jeg trodde dette var en gal manns
verk, men raskt så jeg at dette ikke var et
engangstilfelle, men tvert imot et våpen
i krigen. Soldater som voldtar en kvinne
foran sin familie ødelegger ikke bare
kvinnen, men hele familien. Samfunnet
rakner. En prestekone ble voldtatt i kirken
foran menigheten og presten, og hele
menigheten raknet. De oppsøkte ikke
lenger kirken. Autoriteten til presten var
ødelagt. Ektemenn som har sett kona bli
voldtatt er så traumatiserte at de klarer
ikke å gå tilbake til henne, selv om de vil og
selv etter at vi har gitt dem familieterapi
over lengre tid, sier Mukwege.
CITY OF JOY
Kirkens Nødhjelp støtter ikke bare Panzi
sykehus, men også traumebehandlingen
og
arbeidstreningen
som
skjer
i
tilknytning
til
sykehuset.
Mukwege har også startet et eget
ledertreningsprogram for unge jenter
som skal tilbake til lokalsamfunnet sitt.
– Jeg så at kvinnene ble styrket i
prosjektet, ikke bare for seg selv, men
som aktivister i lokalsamfunnet. Det gir
meg stort håp å se hvor sterke disse
kvinnene er, hvordan de kan reise seg og
kjempe ikke bare for seg selv og familien
sin, men også for andre, sier Mukwege.
– Enn menn da, blir ikke de voldtatt i
krigen?
– 1 % av pasientene våre er menn.
Tallet er så lavt fordi menn ikke er sterke
nok til å oppsøke hjelp. Når de kommer,
er de veldig vanskelig å behandle. Mange

tar selvmord. De har ikke den evnen til å
reise seg og gå videre med livet sitt, slik
som kvinnene har, sier Mukwege.
TRENGER HJELP FRA VESTEN
Mukwege er lite interessert i å
skryte av eget arbeid eller dvele ved
enkeltmenneskers
ondskap
eller
skjebne. Han bruker mye av tiden på å
mane vesten til kamp mot utbyttingen av
Kongo og Kongos politiske ledelse, som
han mener har ansvaret for å organisere
ødeleggelsene av befolkningen. Mukwege
har overlevd drapsforsøk, angrep mot
sykehuset og flere drepte kollegaer. Det
har han heller ikke tid til å dvele ved.
– Den politiske ledelsen i Kongo må
settes til ansvar av verdens ledere.
Hvorfor kan de reise fritt i verden,
gå på røde løpere og sitte ved bordet
sammen med vestlige ledere? Da
syriske myndigheter for noen uker
siden brukte kjemiske våpen mot egen
befolkning, var hele verdens aviser fulle
av fordømmelser, og det ble satt i gang
en internasjonal gransking av hva som
hadde skjedd. Men, når voldtekt brukes
som masseødeleggelsesvåpen mot et
folk, så lukker verden øynene. Jeg tror
ikke dere skjønner hvor stor makt dere
har her i Norge. Dere har ytringsfrihet,
dere har frie medier. Dere kan snakke
fritt, og Kongo trenger deres stemme.
Norge kan ta et globalt ansvar for å stille
ledere og overgripere til ansvar. Ikke vent
på at andre skal gjøre det!
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B ARN ESIDE

Kirkens Nødhjelp i Nord-Irak har laget et stigespill for en bedre verden til alle barn.
Finn frem noen fargerike pastiller og en terning og trill i vei!
Felt 2: Du har en superpappa som lar deg leke
istedenfor å passe lillebror. Rykk opp til felt 23.
Felt 25: Avlingene har slått feil på grunn av
tørke. Du må flytte inn til byen og far må jobbe
for småpenger. Rykk ned til felt 6.
Felt 28: Skolen din har fått innlagt vann med
penger fra Kirkens Nødhjelps givere i Norge.
Endelig kan du gå på skolen uten å bli syk.
Rykk frem til felt 48.
Felt 30: Du klarer ikke å konsentrere deg på
skolen fordi du bekymrer deg over lillesøster
som må gjøre husarbeidet mens du er borte.
Rykk ned til felt 9.
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Felt 42: Du leker i søla før lunsjpausen,
glemmer å vaske hendene og blir syk. Rykk
ned til felt 21.

Felt 61: Bestekameraten din lurer deg til å
prøve en sigarett. Du får ikke sove fordi du er
redd for å havne i fengsel. Rykk ned til felt 38.

Felt 51: Hele familien bestemmer seg for å
vaske huset sammen. Alle blir glade og koser
seg sammen etterpå. Rykk fram til felt 74.

Felt 71: Du hører på mor og far og blir flink
til å gjøre leksene dine. Dermed kommer du
inn på universitetet og får utdanne deg til å bli
lege. Rykk frem til felt 94.

Felt 55: Du lærer god tannpuss på skolen,
drar hjem og lærer det videre til lillesøster.
Hun blir kjempeflink og slipper å få hull i
tennene. Rykk fram til felt 78.
Felt 57: Læreren din har en dårlig dag og
kjefter på deg. Du blir i dårlig humør og kjefter
på lillesøster, som kjefter på lillebror, som
ødelegger bamsen sin. Rykk ned til felt 35.

Felt 87: Mor og far synes det er mye viktigere
at sønner får utdannelse, enn at jenter får
det. Dermed får brødrene god jobb og god
lønn, mens lillesøster må ta til takke med en
kjedelig og dårlig betalt jobb. Rykk ned til felt
66.

FOTO : Lin n Grø t be rg/Kirkens Nødhjelp

A K T UE LT JU BIL E U M S A R T I K K E L

1990-tallet

Kirkens Nødhjelp blir politisk
Mens Kirkens Nødhjelp tidligere hadde vært engstelige for å bli oppfattet politisk, ble
spørsmål som apartheid, miljøødeleggelser og urbefolkningsrettigheter så presserende
at man på 90-tallet endret mening og lot beslutningspåvirkning bli en av bærebjelkene
for bistandsarbeidet.

S

TE K ST: Aina Johnsen Rønning

terke
internasjonale
strømninger
gjorde
det
etter hvert umulig å skille
bistand og politikk. I 1984 fikk
biskop Desmond Tutu Nobels
fredspris, Nelson Mandela ble løslatt i
1990, og miljøspørsmålet ble satt kraftig
på dagsordenen med Rio-konferansen
i 1992. For Kirkens Nødhjelp ble
situasjonen i Sør-Afrika et politisk
vendepunkt.
POLITISK FORSONING
Kirkens Nødhjelp hadde helt til slutten
av 1980-tallet vært redd for å bli tatt til
inntekt for den ene siden i en konflikt, og
var redd for å ta kontroversielle politiske

standpunkter.
Frigjøringskampen
i
Sør-Afrika ble et vendepunkt, og ledelsen
fant en teologisk begrunnelse for å ta
politisk side. «Den etter hvert massive
internasjonale kirkelige og teologiske
fordømmelsen av apartheid hadde
både problematisert og forenklet det
tradisjonelle skillet mellom teologi og
politikk og gjort kampen mot apartheid
til en sak hvor teologi og politikk løp
sammen, og hvor teologisk engasjement
var påkrevd og måtte utøves også som
politiske handlinger» (fra boka Bistand,
Tro og Politikk).
Kirkens Nødhjelp var allerede i
Sør-Afrika og samarbeidet blant annet
med det sørafrikanske kirkerådet

(SACC). Kirkerådet ga hjelp til afrikanere
som hadde blitt tvangsflyttet, ga støtte
til politiske fanger og hjelp til de som
hadde blitt skadet i møte med politiet.
«Etter hvert som konflikten i Sør-Afrika
tilspisser seg, vil nok kirken – i hvert fall
den delen som henvender seg til de svarte,
måtte ta klarere stilling til om man kan
forsvare bruk av vold i motstandsarbeidet
eller ikke», skrev Kirkens Nødhjelp i
magasinet Journal Ung i 1987. Dilemmaet
var ikke minst teologisk – for boerne
mente at raseskillet kunne forsvares ut
fra Bibelen. Ikke før i 1982 konkluderte
verdensalliansen av reformerte kirker at
apartheid var å betrakte som vranglære.
Kirkens Nødhjelp brukte ikke bare
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100 ungdommer kledd som vaskekjerringer troppet opp med bøtte,
kost og såpeskum for å vaske finansdepartementet rent for skitne
investeringer i 2006.
FOTO: Hege Opseth/Kirkens Nødhjelp

Finansminister Sigbjørn "Siggy" ble hyllet som en helt i kampanjen
Changemaker og Kirkens Nødhjelp satt i gang med mål om å få innført
regler for å sikre at norske selskaper ikke snyter på skatten i fattige
land. Reglene kom på plass i 2014.
FOTO: Laurie MacGregor/Kirkens Nødhjelp

teologi som forklaring på hvorfor man
støttet ANC, teologi ble også viktig i
forsoningsarbeidet etterpå. «Situasjonen
i Sør-Afrika førte til at forsoningsbegrepet
ble et globalt, operativt begrep i den
politiske utviklingen. (…) Religiøse
tankesett der forsoning er sentralt preget
alle parter i konflikten, og tradisjonell
konflikthåndtering i afrikanske samfunn
anvender ulike forsoningsseremonier,
noe som gjorde det mulig å anvende
forsoningsarbeidet uten fordommer»,
skriver daværende generalsekretær i
Kirkens Nødhjelp Atle Sommerfeldt i boka
Tro til handling. I denne perioden gikk
altså Kirkens Nødhjelp fra å være svært
engstelig for å ta politisk standpunkt til å
handle og argumentere politisk med en
teologisk forklaringsmodell i bunn.
PÅVIRKNINGSARBEID I BRASIL
En
kirkelig
evaluering
av
nødhjelpsarbeidet førte til at Kirkens
Nødhjelp begynte å vektlegge de
grunnleggende årsakene til krig og
nød. Det ble særlig tydelig i enkelte
operasjoner, som prosjektene våre i
Brasil. Arne Dale, som tidligere hadde
jobbet i KrFU, fikk ansvar for å lede
arbeidet i Brasil.
– I 1992 fikk vi nok penger fra
Operasjon Dagsverk til å starte opp
et større program i Brasil, og jeg fikk
ansvar for å bygge opp dette arbeidet.
I Norge hadde jeg jobbet mye med å
bevisstgjøre ungdom til å ta politisk
ansvar for å forandre samfunnet. I
Brasil møtte jeg et samfunn som nylig
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hadde blitt kvitt militærdiktaturet, og der
sivilsamfunnsorganisasjonene
hadde
vært aktive i grunnlovsarbeidet. Det
slo meg at de fattige oftest stemte på
politikerne som representerte elitene,
fordi de kjøpte seg stemmer eller
kontrollerte hvordan de lokale stemte.
For å endre dette måtte de bli bevisste
på sin egen situasjon. Da måtte de få
kunnskap og stå sammen. Brasil ble
en modell for hvordan vi skulle jobbe i
Kirkens Nødhjelp, sier Dale.
– Møtte du motstand da du lanserte en
mer politisk vridning av arbeidet?
– De som kom fra den tradisjonelle
måten å tenke bistand på, skjønte det
ikke, men jeg snakket om det hele tiden
og løftet det opp til ledelsen i Kirkens
Nødhjelp. Å vise til arbeidet i Brasil ble
viktig. Etter hvert så de fornuften i å
jobbe med partnere lokalt og hjelpe dem
med å bygge opp nettverk med andre
organisasjoner slik at de ble sterke nok
til å påvirke myndighetene i retning av
mer fordeling av godene og sterkere
rettigheter for urfolk og andre utsatte
grupper, sier Dale.
GRUNNLEGGENDE ÅRSAKER
60 afrikanske forskere ga ut en rapport
om de grunnleggende årsakene til
sult og matmangel i Afrika. Kirkens
Nødhjelp oversatte denne og ga den
ut i 1987. Forfatterne tok her et kraftig
oppgjør med informasjonen rundt
katastrofene og konkluderte med at
det ikke var tørken som var skyld i
den vanskelige situasjonen, men at

fattigdom og sult skyldtes strukturer
og politiske systemer som gikk tilbake
til kolonitiden. Utviklingen måtte skje
innenfra – og ikke gjennom tiltak utenfra.
På 90-tallet ble dette den tredje søylen
i Kirkens Nødhjelps arbeid. Man skulle
ikke bare redde liv i nødsituasjoner og
utvikle bærekraftige levekår ved å jobbe
langsiktig, men også påvirke holdninger
og beslutninger, slik at samfunnet
oppfyller sine forpliktelser til å handle for
menneskeverd og menneskerettigheter.
Ett av instrumentene det ble satset på, var
ungdomsorganisasjonen Changemaker.
– Det var en modningsprosess i
organisasjonen fra at man hadde hatt nok
med det humanitære, til å jobbe langsiktig
og se at man måtte endre på strukturene
for å få til en varig endring. Changemaker
ble etablert i 1992, og da jeg overtok i 1994,
var bevegelsen mer holdningsskapende.
Jeg spurte Atle Sommerfeldt om det
var rom for å gjøre Changemaker til
en politisk ungdomsorganisasjon, og
fikk stort rom til det. I løpet av noen år
ble Changemaker både en motor, en
drivkraft og et pressmiddel, sier Fredrik
Glad-Gjernes.
– Dere var til tider ganske radikale,
noe som må ha skapt en del gnisninger?
– Kirkens Nødhjelp var mer positive
til næringslivet og satset i større grad
på dialog, som Hydros gruvedrift i India
som førte til at både Changemaker
og Kirkens Nødhjelp stilte opp på
generalforsamlingen til Hydro med
to forslag – Kirkens Nødhjelp med et
moderat forslag og Changemaker om

Changemaker aksjonerte mot kirkemøtet i Trondheim med
handlevogner lastet med oppblåsbare jordkloder, for å fokusere
på kirkens aksjeinvesteringer i 2000.
FOTO: Sindre Tollefsen/Kirkens Nødhjelp

Erkebiskop Desmond Tutu overleverer 200 000 underskrifter til
COP-president Maite Nkoana-Mashabane og sjefen for klimaforhandlingene Christiana Figueres i 2012. En del av underskriftene kom fra
Norge og kampanjen Kirkens Nødhjelp gjennomførte.
FOTO: Bergit Sønsteby/Kirkens Nødhjelp

at Hydro skulle trekke seg helt ut fordi
denne gruven i India ikke var forenelig
med menneskerettighetene. Enda verre
var det da Changemaker oppfordret til
boikott av dagligvarekjedene som ikke
gikk inn i «Initiativ for Etisk handel»,
og serverne til flere av disse knelte på
grunn av e-postaksjonen. Da ringte de
til generalsekretæren og ba ham få
kontroll på ungdomsorganisasjonen
sin. Han måtte jo svare som sant var at
det kunne han ikke, for vi var politisk
uavhengige, sier Glad-Gjernes. Men alle
dagligvarekjedene meldte seg inn, slik
både Kirkens Nødhjelp og Changemaker
hadde bedt om.
– Men dere var fremdeles en del av
Kirkens Nødhjelp?
– Vi ble demokratiske i 1997 fordi vi
så at med den retorikken vi hadde, måtte
vi være demokratiske. Dette skjedde
mot Kirkens Nødhjelps vilje fordi de var
redde for et parallelt demokrati, mer
byråkrati og at vi skulle konkurrere med
eiernes ungdomsorganisasjoner, som
KFUM-KFUK. Men, de undervurderte
ungdommens behov for å bestemme
selv. Samtidig var vi jo ungdommer
som bodde hjemme – vi brukte Kirkens
Nødhjelps kontorer og fikk lønningene
betalt av dem. På få år ble vi den mest
toneangivende ungdomsorganisasjonen
som jobbet for en rettferdig verden, og
Kirkens Nødhjelp så at de også måtte ha
en politisk avdeling, sier Glad-Gjernes.

EGEN FOLKEHØYSKOLE
I
1996
opprettet
Changemaker
og
Kirkens
Nødhjelp
et
eget
ungdomsutvekslingsprogram – mye for
å få det politiske budskapet ut til landets
ungdommer. Det første kullet bestod
av 12 deltakere i alderen 18–25 år, som
fikk et forkurs, tre måneders opphold i
utvalgte land i Afrika og Latin-Amerika,
hjemkomstkurs og så en måned på
informasjonsturné til norske menigheter
og skoler knyttet opp mot Fasteaksjonen.
Deltakerne
bodde
på
Rønningen
Folkehøgskole og gjennomførte en
halvårsenhet i Utviklingsstudier ved
Høyskolen i Oslo.
– Vi hadde en tydelig Kirkens Nødhjelpidentitet og fokuserte på saker som
Changemaker jobbet for på den tiden,
som rettferdig handel og gjeldslette. Vi
var veldig klare på at vi ville være med
på å forandre verden – det var ingen
språkreise vi var på. Forberedelseskurset
gjorde oss bedre rustet til å forstå hva vi
så og opplevde i landene vi besøkte for
så å komme tilbake for å endre folks
holdninger, sier Kristina Rødahl, som var
med i det første kullet av det som skulle
bli Kirkens Nødhjelps FK Ung-program
«Communication for Change».
KOSTER Å UTTALE SEG
Kirkens Nødhjelp og Changemaker
kunne etter hvert smykke seg med flere
politiske seire, men man erfarte også
at det kostet å ta politiske standpunkt.
Kirkesamfunn har truet med å trekke seg
ut av Kirkens Nødhjelps representantskap

på grunn av organisasjonens Midtøstenengasjement, bøndene ble rasende
da Kirkens Nødhjelp prøvde å påvirke
regjeringen til å arbeide for kutt i subsidier
til eksport av jordbruksprodukter, og
så sent som i februar i år oppfordret
den kristne avisen Dagen sine lesere
å boikotte Kirkens Nødhjelp fordi
organisasjonen gikk offentlig ut med
en utfordring til KrF om å kjempe for å
sikre sårbare kvinners rett til abort.
Disse konfrontasjonslinjene ble lagt på
90-tallet, og i 2001 presiserer styreleder
Thor Bjarne Bore kursendringen slik:
«Men penger alene er ikke nok. Det er
nødvendig å påvirke opinionen og de som
har makt og myndighet i samfunnet. Vi må
være med på å sette søkelys på rikdom og
maktfordeling i verden. For å bekjempe
sult og fattigdom må maktstrukturer
endres. Bistand alene løfter ikke land
ut av fattigdommen. Det må etableres
bedre internasjonale rammebetingelser
for handel med varer og tjenester, gjeld
og investeringer. Og på hjemmebane
må Norge sørge for at politikken på
områder som handel, landbruk, energi
og utlendingspolitikk er mest mulig
konsistent med utviklingspolitikken» (fra
boka Bistand, Tro og Politikk av Aud V.
Tønnessen).
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TETT PÅ SIL JE M OHOLDT HEITMANN

Denne dukken tar Silje med
seg når hun skal lære opp
sosialarbeidere som skal
jobbe med voldtektsutsatte
kvinner og barn i land som
Kongo og Irak.

Hvem?

 Silje Moholdt Heitmann

Aktuell?

 I mai arrangerte Kirkens Nødhjelp et

større seminar om kjønnsbasert vold.
Samtidig ble kampanjen #jegkrever
lansert. Målet er at titusener skriver
under på kampanjen for å presse norske
politikere til å styrke rettssikkerheten til
kvinner som risikerer å bli voldtatt av FNsoldater og andre soldater.

5 tett på

 Hva leste du sist?

du jevnlig?
http://www.svri.org/
Sexual Violence Research Initiative –
interessant å følge debattene og ny læring
om kjønnsbasert vold fra hele verden.

 En film som har gjort

 Hvilke nettsider sjekker

https://www.humanitarianresponse.info/
Info side med oppdatert informasjon om
kriser og humanitære settinger.
www.matprat.no og www.godt.no
– er glad i mat .

Mental helse og kjønnsbasert vold (en
opplæringsmanual). Skjønnlitteratur blir
hovedsakelig lest i påska og i sommerferien.
inntrykk?
«He Who Mends Women» – filmen om Dr
Mukwege fra Kongo. Den ble vist på NRK
tidligere, en veldig interessant og sterk film
om arbeid med seksuell vold i Kongo.
 Hva gjør du for å slappe av?

Går tur med hunden min Murphy.
 Hvilken sak engasjerer deg mest?

Kvinners rettigheter, vold mot kvinner og
jenter, urettferdighet.
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Forsvarer
rettsløse kvinner
– Lykken er å se kvinnene et par måneder etter at de først kom
til oss. Å se forvandlingen fra de apatiske blikkene, fortvilelsen
og manglende livslyst til at de vrir fokuset fremover, og hva de
kan gjøre med livet sitt, sier Silje Moholdt Heitmann.
T EKST : Aina Johnsen Rønning FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp/Faksimile FEM

S

ilje M. Heitmann jobber med
kjønnsbasert vold i kriser og
konflikt i Kirkens Nødhjelp.
Det betyr at hun følger opp
prosjekter i Kongo, Mali,
Somalia, Sør-Sudan, Burundi, Nord-Irak
og Libanon. Alle farlige land for kvinner å
være i, Kongo er for eksempel kjent som
«verdens voldtektshovedstad». Voldtekt
brukes som våpen og er effektivt fordi
det ikke bare ødelegger kvinnen, men
hele familien. I tillegg destabiliseres
samfunnet.
– For eksempel er voldtekt så
stigmatiserende i Somalia og Kongo at
ofrene kastet ut av familien. Kvinner skal
være jomfruer til de er gift, og de får ofte
skylden for det som skjedde. De burde
ikke ha vært der de var, for eksempel.
Ofte blir ektemennene tvunget til å se
på, og de sitter igjen med skam og tapt
maskulinitet fordi de ikke beskyttet
konene. Dette sitter så dypt at de ikke
lenger klarer å forholde seg til konene
sine, sier Heitmann.
– Hva gjør Kirkens Nødhjelp for å bøte
på dette?
– Vi jobber helhetlig ved å ta tak i alt fra
det fysiske og psykiske til det juridiske.
Sosialarbeidere snakker med familien
slik at de ikke lenger anklager kvinnen
for det som skjedde. Religiøse ledere tar
det opp i prekener eller landsbydebatter
fordi religion betyr mye, og når en religiøs
leder sier at kvinnene skal tas i mot med
åpne armer, så lytter landsbyen til det. Vi
gir jobbtrening, drifter krisesentre og gir
juridisk rådgivning, sier Heitmann.
– Får voldtektsmannen sin betimelige
straff?
– Så enkelt er det ikke. Ofte rådgir vi

kvinnen i hvordan hun kan gå videre i ulike
juridiske systemer. Det er gjerne tre ulike
systemer å velge mellom. Det religiøse
systemet, som sharia, der kvinnens ord
vurderes, og mennene kan bli dømt til å
betale kompensasjon. Få kvinner velger
denne veien fordi at dersom man ikke
kan vise til fire vitner til voldtekten, blir
man ofte selv dømt for utroskap. Så har
du de lokale rådene der kvinnene ikke får
snakke selv og som i hovedsak handler
om familiens rettigheter. Storfamilien
vil gjerne gifte jenta bort til overgriperen
for å unngå skammen og få brudepenger.
Så har du de vanlige domstolene, som
fungerer dårlig på grunn av korrupsjon.
Velger kvinnen denne veien, følger vi
henne i prosessen og reagerer dersom vi
mistenker korrupsjon, sier Heitmann.
– Har du selv fulgt slike prosesser?
– Ja, i Somalia og Sør-Sudan. Det var
mye roping og veldig forvirrende, med en
stor tilhørerskare. Konfidensialiteten var
kastet på båten for lenge siden. Kvinnene
har ofte ikke særlig tro på å få oppreisning,
men anklager for eksempel mannen for
familievold for å få rett til skilsmisse. Det
må hun i så fall gjøre tre ganger etter tre
ulike voldsepisoder. I Somalia var jeg i en
offentlig rettergang der myndighetene
prøvde å fjerne tilgangen til advokat og
arrestere vitner for å unngå offentlighet.
Da måtte vi gå via FN og organisasjoner
som jobbet for rettsikkerhet i slike saker,
sier Heitmann.
Silje Heitmann ble nylig portrettert av
InsiderFem som fulgte henne på jobb for
Kirkens Nødhjelp i Somalia over fem hele
dager. Programmet ga et levende bilde av
hvordan det er å jobbe mot kjønnsbasert
vold i et land som er i en krigstilstand.

FULGT AV TV-TEAM
– Det var utrolig mange norsk-somaliske
jenter som tok kontakt med meg på
Facebook etter programmet. Mange
av dem hadde ikke vært i foreldrenes
hjemland, og syntes det var spennende at
jeg som nordmann jobbet der det er krig
og konflikt.
– Hvordan var det å ha et TV-team med
deg på jobb?
– Det var veldig merkelig å få et
kamera kjørt helt opp i ansiktet. Når de
filmet i bakgrunnen glemte jeg dem, så da
var det ikke noe problem, men det føltes
ubehagelig når kameraet kom helt nært.
Grunnen til at jeg ble med i programmet,
er at jeg håper det får flere til å snakke
om kjønnsbasert vold også her i Norge.
Det skjer jo her også, og man bør snakke
mer om overgrepene som skjer i Norge,
sier Heitmann.
NORGES ANSVAR
En utfordring Kirkens Nødhjelp ser, er at
soldater fra FN-styrker og styrker til Den
afrikanske union ofte er overgripere. Da
er man sjakk matt, for de har tilnærmet
immunitet i landet de opererer i. Det
er landet de kommer fra som skal
straffeforfølge, og det skjer ofte ikke.
– Beskyttelse av kvinner og barn er
ikke en del av ordren deres, noe som i det
minste ville ha minnet dem på at kvinner
er særlig sårbare og trenger beskyttelse.
Den afrikanske union og FN må forbedre
sine regler, og Norge har et ansvar for å
ta det opp siden vi er med på å betale for
disse fredsbevarende operasjonene , sier
Heitmann.
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AK TU ELT HÅ NDHYGIENE

Vaske hender
uten vann
– Hvordan vasker man hender dersom man
ikke har tilgang til vann, da, spør Gudrun
Bertinussen 14-åringene før hun henter
frem et fat med aske.
TE K ST OG FOTO: Aina Johnsen Rønning
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I

en idrettshall i Kongsvinger en tidlig
vårdag samles 450 konfirmanter til
«Natta»-festivalen. De skal holde
på til to om natten, og Kirkens
Nødhjelps hygieneopplæring er en
viktig post på programmet.
– Det var lærerikt og rart å vaske
hendene i aske. De ble så glatte, og
merkelig nok følte jeg at de ble rene,
sier Edward Krog Paixao, som meldte
seg frivillig til å teste ut den spesielle
vaskemetoden.
Nikolai Sigvartsen er ikke like enig
i at hendene hans ble like rene i aske
som med såpe og vann. Sigvartsen var
blant den fjerdedelen av ungdommen
som hadde lært å vaske hendene
skikkelig – det vil si på samme måte som
hygieneopplæringen Kirkens Nødhjelp
gir verden over tilsier. Mellom fingrene
– rundt tomlene, i håndflaten og under
neglene.
– Det kom noen fra helsesentralen
og lærte oss det i en norsktime. Jeg har
brukt det siden og tror jeg kommer til å
bruke metoden resten av livet. Det tar
ikke så mye lengre tid, sier Sigvartsen.
NORDMENN SLURVER
Mange norske barnehagebarn lærer også
denne metoden. Da brukes gjerne glitter
for å vise ungene hvor mye bakterier
som sitter igjen på fingrene etter at man
har vasket hendene på «normalt» vis,

Aske desinfiserer like godt
som såpe og vann, men
Nikolai Sigvartsen er ikke helt
overbevist.

forklarer Gudrun Bertinussen.
– Men i Norge vasker vi jo hendene
gjerne 20 ganger om dagen. Da veier det
vel opp at man ikke vasker de like grundig
hver gang?
– Nei, det tror jeg ikke. Vi hadde nok
vært mye mindre syke om vi hadde vasket
hendene skikkelig. Det er mye slurv i
nordmenns håndvaskerutiner. Særlig
mellom fingrene og under neglene, sier
Bertinussen.
TIP TAP
En viktig metode Kirkens Nødhjelp lærer
videre i områder uten rennende vann,
er å lage en «Tip Tap» ved hjelp av en
plastkanne, litt tau og en liten plankebit.
Man henger plankebiten i tauet slik at
den fungerer som en pedal som vipper
plastkannen med vann slik at man kan
vaske hendene uten å få bakterier på
kannen. Vannkannen og et såpestykke
henges opp i et tre eller noe slik at ikke
dyr eller insekter kommer til.
– Slike Tip Taper finner du gjerne
utenfor skoler i Afrika. I Kirkens Nødhjelp
pleier vi å si at hygieneopplæring er like
viktig som tilgang til rent vann for ikke å
bli syke. Det er ikke uten grunn at man har
mange slike religiøse renselsesritualer,
som at muslimer vasker hender og ansikt
før de ber, sier Bertinussen.

Annette Kanehl, prest i
Brandval, har med seg
hele sin konfirmantgruppe
til vaskestanden til
Kirkens Nødhjelp. Hun er
imponert over den norske
konfirmasjonstradisjonen.

IVRIGE KONFIRMANTER
«Natta»-festivalen er en del av
konfirmantundervisningen i Kongsberg
og omegn; det samme er deltakelse i
fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp. Prest
Annette Kanehl har tatt med seg 22 av
sine 25 konfirmanter til festivalen.
– Fasteaksjonen er nestekjærlighet i
praksis. Da kan man være med på å gjøre
en forskjell, og det er veldig viktig, sier
Kanehl.
– Du har tidligere jobbet som
diakoniarbeider i en menighet i Hamburg.
Hva er forskjellen på den norske og den
tyske konfirmasjonen?
– I Tyskland har vi to år med
konfirmasjonsundervisning,
og
det
handler om å si ja til Gud. I Norge er
det Gud som sier ja til konfirmanten ved
å bekrefte dåpen. Det er mer ærlig og
kravet er ikke så høyt, så jeg liker den
norske konfirmasjonen bedre. Jeg legger
vekt på at ungdommen skal bli kjent med
kirka og det som skjer der, sier Kanehl.
Også Thea Stensbøl fikk prøve seg som
Tip-Tap-ingeniør og i askevaskefatet.
– Det var overraskende å høre at aske
fungerer like bra som såpe og vann. Det
hadde jeg ikke trodd. Og Tip-Tapen var en
veldig gode idé. Nå gleder jeg meg til å gå
med bøsse for fasteaksjonen. Jeg har jo
gitt penger selv tidligere, så det blir gøy å
være med, sier Stensbøl.

Gudrun Bertinussen prøver å
lære 450 konfirmanter hvordan
man vasker hendene i aske, og
hvordan man bygger en enkel
vaskeanordning med bruk av
plastkanner og tau.

Thea Stensbøl tar ansvar når
elevene blir satt il å lage en
tip-tap ved hjelp av en jerrykanne og litt tau. Det klarer de
forbilledlig.
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N ORGE RUNDT

Sammen for
rettferdighet

 Her signerer deltagere på
ungdommens bispemøte i
Tunsberg kampanjen (UDBM):
«Jeg vil ha en rettferdig
verden!» Kampanjen er en
viktig del av årets fasteaksjon,
og over hele landet skriver
ungdom og voksne under på at
de krever at politikerne må lage
en plan for hvordan Norge skal
oppfylle bærekraftsmålene.
Underskriftene skal senere
leveres til regjeringen. Her er
det Malene som skriver under.

Oppvasken tar mor

 11 superengasjerte konfirmanter og kateket Nina Bredsdorff
på Tangen i Stange kommune brukte fasteaksjonen til å reflektere
over hvor heldige vi er som har vann til alt, og hvor vanskelig livet
kan være når det ikke finnes rent vann – blant annet hvordan
vannet kan fordeles i løpet av en dag dersom du har bare 20
liter per person, slik FN sier at alle mennesker bør ha som et
minimum. Mat og drikke, klesvask, toalett, personlig hygiene og
diverse (som f.eks. kjæledyr, vanne blomster og vaske sykkel) var
innenfor. Men oppvasken – den får muttern ta!
Engasjementet ble senere omsatt i penger – de fikk inn nesten
17 000 kroner i bøssene sine – 4000 mer enn i fjor!

Rocket opp fasteaksjonen

 150 konfirmanter fra Lesja, Dovre, Sel og NordFron møttes på Otta kulturhus lørdag 25. mars for å
lære mer om internasjonal diakoni og fasteaksjonen.
Blant postene var urettferdig handel (fra Bjarne
Bonde til Kari Kjøpmann), vannstafett, fordeling
av 20 liter vann på en dag, lage vennskapsbånd,
spille «Ja, vi elsker» på flasker og mye mer. Dagen
ble avsluttet med konsert av lokalhelten The Echo
Within, som er Øyvind Aarnes Hansen med hjelp av
Lars Ingar «Lassie» Mølmen. Disse er plateklare til
sommeren og har deltatt på dette arrangementet
flere år på rad. De elsker rent vann og støtter
selvsagt fasteaksjonen.
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Kirke full av superhelter

 Ådal’n: Kirka i Ådal’n er full av superhelter! Før Fasteaksjonen fikk barn over fem år
være med på en høytidelig seremoni hvor de satt fingeravtrykket sitt på en vannflaske,
og fikk overrakt Vannbok og Superhelthefte. Konfirmantene i kirken har hatt ansvar
for opplegget for barna gjennom fastetiden, og de har vært skikkelig kreative! Her har
det vært mye gøy for store og små gjennom hele fastetiden. Vi takker Kirka i Ådal’n og
Hallingby Barnekor for fantastisk superheltinnsats!

Glade
bøssebærere

 Hedrum menighet hadde
flere bøssebærere og økt
innsamling i år. Menigheten
klarte også å få redaksjonell
omtale
i
lokalavisen
Østlandsposten – som ble så
begeistret at de fikk «ukens
rose» for engasjementet. Her
ser vi noen av konfirmantene
fra Hedrum i tillegg til
kateketen
Lasse:
foran
fra venstre: Magnus, Thea
og Lasse, bak fra venstre:
Andreas, Sindre og Synne.

Trosset vær
og vind

 Vesterålen: Enkelte var tidlig
ute med Fasteaksjonen i år. I
Vesterålen var disse to juniorene
ute med bøssa i uværet sammen
med tante og bestefar. Vi blir
fortalt at humøret var på topp,
om enn været var voldsomt for
både store og små bøssebærere.
Vi takker alle dere som trosset
vær og vind for å gjøre noe fint
for andre!

Aksjonerte hjemme

 Man trenger ikke en gang gå ut av
døren for å delta i Fasteaksjonen. Det
beviste åtte år gamle Sofie. Hun synger
i barnekoret og ble inspirert til å gjøre
en innsats for mennesker i nød. Hun
laget derfor sin egen fasteaksjon.
De som kom på besøk hjemme, ble
oppfordret til å betale to kroner for en
kopp kaffe. Men et glass brus kostet 25
kroner fordi det er så usunt, forklarer
Sofie. Dermed fikk Sofie inn penger
og kunne levere 332 kroner til Kirkens
Nødhjelp.

Changemaker er blitt myndig

 Etter 25 år kuttes navlestrengen mellom Changemaker
og Kirkens Nødhjelp. Changemaker og Kirkens Nødhjelp
skal fremdeles samarbeide tett, men nå har Changemaker
fått eget organisasjonsnummer og skal stå på egne bein.
– Alle som har prøvd å leve i Norge uten personnummer,
vet at man nesten ikke kan gjøre noe. Ikke en gang bankkonto
får man. Nå står vi på egne ben, og våre medlemmer og
tillitsvalgte kan være trygge på at det de vedtar, faktisk er
det Changemaker skal jobbe med. Vi trenger ikke lenger
tillatelse fra Kirkens Nødhjelp, sa Tuva Widskjold under
signeringen av samarbeidsavtalen mellom Changemaker
og Kirkens Nødhjelp.
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OFTE
STILTE
SPØRSMÅL
TIL CHANGEMAKER
Hva
har
Changemaker
oppnådd?

I 2016, etter flere års
press fra Changemaker, fikk vi
tidligere vite hvilke land Norge
har eksportert krigsmateriell
til. Med tidligere offentliggjøring
kan vi raskere stanse eksport
til regimer som undertrykker
egen befolkning og bryter
menneskerettighetene på det
groveste.

I 2014 foreslo Finansdepartementet at Oljefondets
Etikkråd, som skal påse at
investeringer ikke bryter med
fondets etiske retningslinjer,
skulle legges ned. Etter press
fra
Changemaker
snudde
regjeringen
i
saken,
og
Etikkrådet ble opprettholdt.
 I 2013 fikk vi finansminister
Sigbjørn
“Siggy”
Johnsen
til å innføre land-for-land
rapportering for å hindre norske
selskaper fra å snyte på skatten
i fattige land. En ny seier ble
vunnet da et samlet Storting
styrket dette regelverket i 2015.
HVA GJØR JEG SOM MEDLEM I
CHANGEMAKER?
Du kan melde deg inn ved å
sende SMS “Changemaker”
til 2242 (50 kroner trekkes da
automatisk fra mobilregningen
din). Etter det er det egentlig
opp til deg selv hva du vil
gjøre. Det er nok å bare betale
medlemskontigenten, jo flere
medlemmer vi har jo større
gjennomslagskraft har vi. Men
om du vil engasjere deg aktivt
er det enda bedre! Start opp
eller bli med i en lokalgruppe,
eller still til valg i et politisk
utvalg eller sentralstyret.

FORDI VI

B

ilder som viser konsekvensene
av bruk av kjemiske våpen, ruller
over skjermen. Facebook-veggen
er fylt av filmsnutter fra et Jemen
rammet av tørke og med en
pågående borgerkrig. Klippene står i sterk
kontrast til bildene av Trump og Kim Jong-un,
som ellers preger synsfeltet der jeg scroller
nedover Facebook-veggen. Jeg har aller mest
lyst å slå av TV-en, lukke datamaskinen og
håpe at alt bare er en vond drøm.
Det er uforståelig at vi mennesker klarer å
gjøre andre mennesker så mye vondt. I møte
med virkeligheten til millioner av mennesker
er det fristende å lukke øynene og late som
at bildene på skjermen ikke finnes, og at de
ikke har noe med meg å gjøre. Men det har
de. Virkeligheten på skjermen er også min
virkelighet; den er ikke min skyld, men den like
fullt min virkelighet.

Det handler ikke om skyld, men muligheter
og ansvar. For som menneske har jeg et
ansvar, og ikke minst har jeg muligheten til å
gjøre noe. Jeg vet at det produseres nok mat i
verden, og at folk likevel sulter. Akkurat som
jeg vet at Norge eksporterer våpen til landene
som bomber i Jemen, og at våre folkevalgte
kan stanse salgene. Når regjeringen åpner
opp for nye oljefelt, så vet jeg det er stikk i
strid med behovet for å redusere utslippene
av klimagasser, som er helt nødvendig for at
vi som verdenssamfunn skal kunne stanse
den raske temperaturøkningen. Og jeg vet at
det forsvinner milliarder ut av utviklingsland
i ulovlig kapitalflukt som kunne vært brukt
på utdanning- og helsesystemer. Bildene på
skjermen er en del av min verden.

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

Nettverksleder i Kirkens Nødhjelp

Changemaker blir 25 år i 2017 og skal feire
med den mest VANVITTIGE SOMMERLEIREN
HITTIL! Vi snakker fest og moro – inspirerende
foredragsholdere og besøk av pensjonerte
changemakere
–
aktivisme,
politikk,
urettferdighetsbekjempelse og sommeridyll!
Aaaaah, kan man ønske seg mer?
Gå inn på changemaker.no og meld deg på

VI KAN

Klimaendringer, krig og sult er symptomer på et urettferdig
system som har forferdelig konsekvenser for enkeltmennesker,
familier og hele samfunn. Det er fult mulig å gjøre noe med de
grunnleggende årsakene til disse symptomene. Men det krever
politisk vilje og mot til å endre.
I et valgår har vi ekstra stor mulighet til å være med på å skape
det samfunnet vi vil være en del av. Vi kan vise politikerne hvilke
verdier vi mener bør være grunnleggende styringsprinsipper, og
hvilken rolle vi ønsker at Norge skal ta internasjonalt. Fram mot
11. september kan vi fortelle hva som er avgjørende for hva som
står på lappene vi legger i valgurnene. Til syvende og sist er det
hva vi som samfunn har bestemt at skal være våre verdier, og
våre valgstemmer, som bestemmer om norske våpen selges til
landene som kriger i Jemen, om det innføres tiltak som hindrer
kapitalflukt, og om Norge reduserer utslipp av klimagasser.
En niendeklassing gav meg det beste svaret jeg noen gang har
fått på hvorfor hun skulle jobber for å forandre verden: «Fordi
jeg kan».

Tuva Krogh Widskjold,
Leder i Changemaker

Vi må gjøre noe!

#jegkrever

«Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro, når han
ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? 15 Sett at en bror
eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, 16 og en av
dere sier til dem: «Gå i fred, hold dere varme og spis dere mette»
– hva hjelper det, dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger?
17 Slik er det også med troen: i seg selv, uten gjerninger, er den
død.» (Jakobs brev kap.2, vers 14-17)
Dette skrev Jakob for om lag 2000 år siden. I går møtte jeg
en nåtidens Jakob med samme budskap – Dr. Mukwege,
gynekologen og Kirkens Nødhjelps samarbeidspartner gjennom
20 år.
Han snakket om de 50.000 kvinnene han og hans medarbeidere
ved Panzi-sykehuset i DR.Kongo har operert og helbredet etter
grove ødeleggende seksuelle overgrep. Overgrepene brukes som
våpen i krig for å sette motstanderen ut av spill og ramme ikke
bare kvinnene, men hele lokalsamfunn, og dermed landet som
sådan. Han snakket om hvor kritisk det er at verdenssamfunnet
nå begynner å ansvarliggjøre overgriperne. At vi ansvarliggjør FN,
som faktisk også har soldater ute i oppdrag som gjør overgrep.
Vi kan ikke akseptere at dette fortsetter og kun fortsette å hjelpe
kvinnene etter at skaden er skjedd. Dette må få en slutt, de
ansvarlige må stilles til ansvar.
Så tenker jeg etter og mister litt motet. Hva kan jeg gjøre med
årsakene til dette? Lille meg?
Vi kan kjenne oss avmektige i møte med all lidelse og nød vi ser i
nyheter gjennom media.
For vår felles menneskelighet, gjør noe, sier Mukwege, og
fortsetter: «Du kan ikke si at du ikke kan gjøre noe, du kan bruke
din stemme. Når kvinnene forteller sin historie, bruk historiene
som det koster dem mye å fortelle – bruk dem til å kreve
forandring! Du bor i et land hvor du ikke trues på livet ved å gjøre
det, du har det trygt og godt. Ta ansvar, bruk din stemme og krev
at dette tar slutt!»
Og jeg gjør det, skriver under på det enkle, kraftige oppropet:
«JEG KREVER AT OVERGRIPERNE STILLES TIL ANSVAR»
Og hvisker et AMEN – som betyr La det bli slik.
Du kan gå inn og skrive under her:
www. kirkensnodhjelp.no/krigensstorestillhet
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GROMSTAD
BIL & BÅT AS

Buskerud Anleggs Transport
www.westech.no • office@westech.no • Tlf. 51 56 49 41
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A U T O R I S E R T

R Ø R L E G G E R

5430 Bremnes

42

KIRKENS NØDHJELP MAGASINET

| 03 – 2017

KIRKENS NØDHJELP MAGASINET

| 03 – 2017 43

AN NONSER

44

KIRKENS NØDHJELP MAGASINET

| 03 – 2017

KIRKENS NØDHJELP MAGASINET

| 03 – 2017 45

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

HASLESTAD REGNSKAP AS
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Stabburveien 1, Råbekken - Telefon 69 39 64 40
www.skadeoglakk.no
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Infodoc
Infodoc
Infodoc Plenario
Plenario
Plenario
Trygt,
stabilt og effektivt
Infodoc Trygt,
og effektivt
Laget
for fremtiden
Trygt, stabilt og effektivt stabilt
Laget
for
fremtiden
Plenario
- Laget for fremtiden
Trygt, stabilt og effektivt
www.infodoc.no
- Laget for fremtiden
www.infodoc.no

www.infodoc.no

www.infodoc.no
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KRIGENS STORE STILLHET
Jeg krever at
overgriperne stilles
til ansvar!
Overgrep og voldtekt brukes som våpen
i krig og konflikt. Overgriperne går fri.
Slik kan vi ikke ha det!
Bruk din stemme og kjemp for
at overgrepene skal ta slutt og
overgriperne straffes! Gå inn på
kirkensnodhjelp.no/krigensstorestillhet
og skriv under på oppropet! #jegkrever
Går til formålet

Langsiktig utvikling

Administrasjon

Nødhjelp

Anskaffelse av midler

Beslutningspåvirkning

#jegkrever

Går til formålet

Langsiktig utvikling

Administrasjon

Nødhjelp

Anskaffelse av midler

Beslutningspåvirkning

Slik bruker vi pengene:

Slik jobber vi:

88,62 %
Går til formålet 90,

Langsiktig utviklingsarbeid 64,9 %

Administrasjon 6,9
6,5 %

Nødhjelp 24,3 %

Anskaffelse av midler 4,5
3,3 %

Beslutningspåvirkning 10,8 %

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

