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LEDER
Anne-Marie Helland

Generalsekretær i 
Kirkens Nødhjelp

Forsiden: I tilknytning til skolen driver Ali 
Ahmad Jamali en skole for tidligere tiggere 
og andre fattige. Jamali har selv oppsøkt 
foreldrene deres for å overtale dem til å 
sende barna til skolen, som har 50 elever. 
Khadijatul Qubra er fem år og går i andre 
klasse. Hun har lært nok engelsk til å 
snakke noen enkle setninger. Det er ikke 
dårlig i Omarkot distrikt, der bare 13 % av 
jentene kan lese og skrive.  
Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

MILJØMERKET

241    TRYKKSAK    7
17

TERRORISTENES 
FREMSTE VÅPEN

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

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

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

For å sikre effektivitet og skape resul-
tater er Kirkens Nødhjelp medlem av ACT 
Alliance, en av verdens største humanitæ-
re allianser. Alliansen består av kirkelige 
organisasjoner over hele verden og samar-
beider med organisasjoner uavhengig av 
religiøs forankring.
Kirkens Nødhjelp - Sammen for en 
rettferdig verden!
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ganger i året i et opplag på cirka 60 000. 
Bladet er gratis og sendes til alle givere og 
støttespillere. Magasinet har lave 
produksjons- og trykkekostnader og arbeidet 
støttes av Norad. Ønsker du å motta Kirkens 
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0130 Oslo
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Kirkens Nødhjelp er medlem i  
Innsamlingskontrollen

Norad støtter Kirkens Nødhjelps  
arbeid for en rettferdig verden

Det er bare ekstremistene som vinner på polarisering av religionene. Trodde 
du kampen stod mellom den demokratiske vesten og den muslimske verden? 
Islamsk ekstremisme rammer i størst grad muslimer. Verden er tjent med mer 
dialog mellom religionene og mellom de forskjellige religiøse retningene. Eller, 
rettere sagt – vi er tjent med mer religionssamarbeid. Ren religionsdialog handler 

ofte om hvordan vi er forskjellige, men når vi samarbeider om praktiske utfordringer som 
klimaendringer, så handler det om hva vi kan enes om. 

Under den verste hiv/aids-bølgen jobbet jeg med å redusere stigmatiseringen av hiv-positive. 
Jeg møtte FN-ansatte og ambassadører som ikke ante hvordan de skulle snakke med religiøse 
aktører om hiv og aids. Det endte med at vi laget en manual «for dummies», for å hjelpe dem å 
møte de religiøse lederne på de områdene de er enige om. Jeg sier ikke at det er enkelt. Selv 
innenfor de kristne kirkesamfunnene kan man krangle i årevis om det man er uenige i. Bare 
tenk på temaer som homofili og abort. 

For minoritetene, som de kristne i Pakistan, er religionsdialog ekstra viktig. Da sitter man 
rundt samme bord og er like anerkjent og synlig som majoriteten. Å bli kjent med hverandres 
religioner er i neste omgang å anerkjenne hverandre. Det handler om å endre tankemønstre. 
Det tar tid, men det er avgjørende at religiøse ledere er med på denne prosessen. Dialog er fint, 
men det som fører frem, er å samarbeide om felles utfordringer. Et slikt samarbeid åpner også 
rommet for kvinnene, for religionsdialog føres oftest av menn mens grasrotarbeidet bæres av 
kvinnene. 

Religionsdialog og forpliktende samarbeid er bistand som fungerer. Det koster ikke så mye, og 
ringvirkningene kan bli store. Bare terroristene tjener på en polarisering, og også her i Norge 
plikter vi å bli kjent med mennesker som har en annen religion enn oss selv. 
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rundt landressursene i Mali, og væpnede opprørsgrupper 
gjør livet enda mer utrygt for innbyggerne. Kirkens Nødhjelps 
partner kjører rundt med en fredskaravane og får fiender til 
å sette seg ned, samtale og signere skriftlige avtaler som 
hindrer ytterligere konflikter.
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Pakistan er et lukket land for de fleste etniske nordmenn. 
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jobber mye med religionsdialog. 
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På 80-tallet endret synet på «de andre» seg, da 
bistandsmottakere i afrikanske land gjorde opprør 
mot den passive rollen de ble tildelt. Kirkens Nødhjelp 
hørte på innvendingene og begynte å ta de religiøse 
partnerorganisasjonene på alvor. I jubileumsartikkelen setter 
vi denne gangen søkelyset på hvordan bistandsmottakerne i 
sør ble til profesjonelle og likeverdige partnere.
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  Ioannis Georgiadis, 
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Det er viden kjent at sørlendingene har et 
spesielt engasjement for Haydom sykehus 
i Tanzania, men at de lavmælte 
sørlendingene nærmest løftet taket 
i Vennesla frikirke i begeistring var 
uventet. Også på Vestlandet samles det 
inn store pengesummer, og her er ildsjelene 
absolutt ikke lavmælte. Kirkens Nødhjelp har tatt 
over en del av ansvaret for sykehuset, og vi måtte på 
Haydom-stevne for å se hvordan Haydoms venner egentlig 
jobber for å få inn millioner på millioner til sykehusdriften. 

PAKISTAN: .I dette nummeret ser vi nærmere på hvordan Kirkens 
Nødhjelp i Pakistan bruker religionsdialog og samarbeid med ulike 
religiøse ledere for å skape forståelse for hverandres religiøse 
synspunkter.  

SUNNIVA GYLVER: Religion skaper stor splid 
i den vestlige verden. Selv i Norge krangles 

det så busta fyker om hijab, kors, terrorisme 
og høyreekstremisme. Sunniva Gylver har 

lykkes med å skape dialog mellom kristne 
og muslimer i sin prestegjerning. 

»22

11»

CHANGEMAKER 25 ÅR: Changemaker har ropt og skreket i 25 
år. Vi ble med på bursdagsfeiringen, som både var en aksjon mot 
skatteparadiser og en mimrestund om «gamle» dager.

32»
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VERDEN RUNDT

  Malawi:
ID-kort mot menneskehandel
	Menneskehandel er et stort problem i Malawi, særlig i Mpondasi, der 
både jenter og gutter lures inn i barnearbeid og sex-handel. Kirkens Nødhjelp 
jobber aktivt mot dette, blant annet gjennom partnerne Rights Advice Center 
og Women Judges Association of Malawi. Nylig arrangerte disse en større 
kampanje mot menneskehandel, med taler, teater, konkurranser og dans. 
En kvinne fortalte blant annet om hvordan hun ble kidnappet og behandlet 
som en slave inntil hun ble reddet av en frivillig fra Rights Advice Centre. 
Hun fikk også bistand til å skape seg et levebrød i landsbyen hun kom fra. 
Politi, sosialarbeidere og politikere deltok på markeringen, som  anbefalte 
alle de fremmøtte å skaffe seg et ID-kort for å minske risikoen for å bli 
menneskehandlet. 
Foto: Kirkens Nødhjelp

  Angola:
Vann til flyktninger
	Kirkens Nødhjelp har fått ansvar for å sørge for trygge 
sanitærforhold og rent vann i to leire i Angola med flyktninger 
fra Kazai-provinsen i Kongo (DRC). Maria Illaria Porta følger med 
når kolleger monterer en vanntank på bilen. Tanken er egentlig 
veldig lett, og staben hadde ikke tid til å vente på en lastebil og var 
utålmodige etter å komme seg avgårde fordi flyktningene ellers 
måtte gå langt for å hente vann.
Foto: Kirkens Nødhjelp

  Pakistan:
Skal forske på klima 
	Kirkens Nødhjelps prosjekter rundt vann, hygiene og sanitær i 
Pakistan vil bli forsket på av forskere ved Peshawar universitet. 
Det er klimaforskere ved landbruksstudier som har inngått en 
avtale med Kirkens Nødhjelp i Pakistan om en studie i hvilken 
effekt klimaendringer har på regnvannsprosjekter og lokale 
mestringsstrategier for bøndene i Khyber Pakhtunkhawa. Denne 
avtalen håper man vil gi et langvarig samarbeid mellom Kirkens 
Nødhjelp og akademia i Pakistan. Forskningsprosjektet vil ende i en 
anbefaling til regjeringen og andre om hvordan man skal forebygge 
at småbønder lider unødvendig under effektene av klimaendringer.
Foto: Kirkens Nødhjelp

  Zambia:
Religiøse ledere mot skatteparadiser 
	35 religiøse leder fra ni afrikanske land møttes i Zambia for å kurses i 
skatteflukt og pengeplasseringer. Internasjonale selskaper som tar for seg av 
afrikanske ressurser uten å betale noe tilbake i form av skatt er et stort problem 
for utviklingen I landene det gjelder. 

- Skatteinngang er innbyggernes ressurser, og vi må hele tiden minne 
regjeringene på deres ansvar på området, sa sjeik Jaafar Kawinga fra Qadria 
muslimske organisasjon i Malawi. Han var en av de som ble kurset av Kirkens 
Nødhjelp i Zambia. Som et resultat av seminaret ble de religiøse lederne enige 
om å samarbeide mot skatteflukt og presse på sine regjeringer for å få til en mer 
rettferdig skattelegging. 

- Religiøse ledere har en betydelig rolle å spille, fordi vi er voktere av 
fremtidens budskap og står over politikerne, sa Kawinga på seminaret. 
Foto: Kirkens Nødhjelp
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  Sør-Afrika:
Kjemper mot gruveselskap
	Det er nesten 1000 gruver i Johannesburg, De fleste er lagt ned, men sender 
fremdeles giftstoffer ut i vann, jord og luft. Det er den fattigste delen av folket som 
bor ved gifta - i Soweto - og blir skadet av gruvene. Enten kan barn falle ned i tom, 
åpen og 1000 meter dyp sjakt, eller så kan drikkevannet være forgiftet, - eller 
støvet legger seg i folks hjem. Kirkens Nødhjelps partner Bench Marks Foundation 
dokumenterer situasjonen og får media til å skrive om kritikkverdige forhold. De 
publiserer på nettsidene sine, lager rapporter og jobber med å få myndigheter og 
selskaper til å ta ansvar. For eksempel det langvarige arbeidet med å stille krav til 
gruveselskapet Anglo-American på vegne av mennesker som ble tvangsflyttet fra 
Magobading i Limpopo-provinsen for å gi plass til gruvevirksomhet der. Arbeidet 
lykkes, de tvangsflyttede fikk oppreising, og gruveselskapet opprettet et fond verdt 
6 millioner kroner for å rette opp noen av tapene lokalsamfunnet - som å få nytt 
beiteland, oppbygging av ødelagte hus og reparasjon av offentlige fasiliteter. 
Foto: Kirkens Nødhjelp

  Myanmar:
Utdanning mot barnesoldater 
	Myanmesiske barn som risikerer å bli vervet som 
barnesoldater, får i stedet utdanning av Kirkens Nødhjelp I 
Norge og Danmark.  Phaung Daw Oo er et enkelt skoletilbud 
som når tusenvis av barn som er i en sårbar situasjon. Munken 
som leder skolen, er stolt over at de fokuserer læringen 
rundt kritisk tenkning og ytringsfrihet. Mange av barna er 
foreldreløse eller har foreldre som er for fattige til å ta seg av 
dem.  For bare 2000 kroner i året klarer de ansatte ved skolen 
å gi et barn kost, losji og utdanning. Det betyr ett gatebarn 
mindre – barn som ellers står i fare for å havne i bevæpnede 
konflikter i landet. 
Foto: Kirkens Nødhjelp

  Tanzania:
Ønsker å kopiere 
grønnsaksprosjekt 
	Representanter fra Kirkens Nødhjelp i Sudan, 
Burundi, Somalia og Zambia besøkte i sommer 
Tanzania for å se om de kunne kopiere «Veggie 
prosjektet» som man har hatt stor suksess med på 
kort tid. Prosjektet er skalerbart fordi folk betaler selv 
for frø, gjødsel og utstyr, mens de får gratis opplæring 
og oppfølging av Kirkens Nødhjelp. Prosjektet gir 
stor avling på en liten åkerlapp med hjelp av et 
sinnrikt vanningssystem og riktig type frø og utsyr. 
Forhåpentligvis vil prosjektet få nytt liv i andre 
afrikanske land, og Kirkens Nødhjelps representant i 
Burundi tok med seg to prøvepakker hjem og lar nå 
to forskjellige partnere prøve ut systemet. De tror 
vanningsløsningen kan fungere bra i Burundi, som 
sliter med jevnlige tørkeperioder. 
Foto: Kirkens Nødhjelp
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AKTUELT  MALI

– Om me ikkje gjer jobben 
vår, vil det oppstå mange 
små krigar i Nord-Mali, 
fortel Itous Bacrene. Han 
jobbar i eit område kor den 
minste konflikt kan vakse 
seg stor og få dødelege 
følger. 
TEKST:Vegard Tjørhom FOTO: Greg Rødland Buick/Vegard 

Tjorhom/Kirkens Nødhjelp

Bygger 
fred i 
ørkenen

«Kampar mellom fulanarar og dogon: 
Minst 80 drepne»
«Samanstøyt i Koro: 33 døde og åtte 
skadde»
«Kampar blant lokalbefolkninga: Meir 
enn 30 døde i Kidal»
 
Desse avisoverskriftene har aldri nådd 
norske medium, men på nettaviser 
som skriv om Mali, har det jamleg 
kome rapportar om kampar blant 
sivilbefolkninga som fører til fleire titals 
drepne.

 
LAGAR SKRIFTLEGE AVTALER
Desse kampane kjem i tillegg til den 
konflikten du kanskje har høyrt om, 
nemleg den militære kampen mellom 
islamistiske grupper og soldatar frå 
Mali, Den afrikanske union og Frankrike. 
I tillegg er FN inne med ein eigen 
operasjon.

 Midt oppi alt dette jobbar Kirkens 
Nødhjelp med å skape fred. No er det 
starta opp ein fredskaravane som køyrer 
gjennom ørkenen i Nord-Mali.

 – Me får folk til å sette seg ned og 
snakke saman. Alle får lagt fram sitt 
syn, så utformer me ein skriftleg avtale 
som begge partar signerer. Om me ikkje 
gjer denne jobben, vil folk kunne drepe 
kvarandre, fortel Bacrene.

 Han veit kva han snakkar om. Han er 
sjølv frå denne delen av Mali og har lang 
erfaring med fredsbyggande arbeid. Det 
høyrest både brutalt og utruleg ut at 
nokon vil drepe andre fordi dei er ueinige, 
men i Nord-Mali er ikkje alltid dialog 
middelet som folk tek i bruk for å løyse 
konfliktar.

 

GRASROTA MÅ HALDE SAMAN
 Det er dei knappe ressursane i Nord-Mali 
som fører til konfliktar. Tilgang til 
beiteområde og vasskjelder kan skape 
splid mellom landsbyar, familiar og 
etnisitetar. Den væpna kampen frå 
opprørsgrupper og islamistiske grupper 
har bidrege til å gjere regionen endå meir 
konfliktfull. Nokre grupper vert skulda for 
å støtte opprørsgruppene, og dette bidreg 
også til splid blant lokalbefolkninga.

 – Folk støtter ulike sider av konflikten. 
Men me må få dei til å snakke saman, og 
me må syte for at folka på grasrota står 
saman, seier Bacrene, som trur fred vert 
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KIRKENS NØDHJELP 
I MALI

- Har vore i Mali sidan 1984.

- Jobbar med vatn, sanitær 
og hygiene, konfliktløysing og 
kampen mot kjønnsbasert vald.

- Tilgang til vatn, omskjering av 
kvinner, barneekteskap og dårleg 
mattryggleik er blant områda 
Kirkens Nødhjelp jobbar med å 
forbetre.

Januar 2012: 
Væpna menn frå tuaregfolket 
startar eit opprør for uavhengigheit 
frå Mali. Dei ønskjer ein stat dei 
kallar Azawad.

Mars 2012: 
Medan konflikten held på vert 
president Amadou Toumani Touré 
styrta i eit militært kupp. Misnøya i 
hæren er stor og moralen låg.

April 2012: 
Den maliske hæren er for svak til å 
stå mot opprøret, og opprørarane 
har kontroll over heile Nord-Mali.

Juli 2012:
Islamistiske grupper tek stadig 
over meir av kontrollen, medan 
tuaregane mister kontrollen, og 
islamistane held fram sørover mot 
hovudstaden Bamako.

Januar 2013: 
Sidan islamistane vinn stadig meir 
terreng, intervenerer Frankrike og 
stansar deira framgang.

April 2013: 
FN-styrken Minusma blir etablert 
for å stabilisere området.

Juni 2013: 
Maliske styresmakter og 
tuaregopprørarane signerer ein 
fredsavtale, men den vert broten i 
september same år.

Februar 2015: 
Ein ny fredsavtale vert signert 
mellom Mali og tuaregopprørarane. 
Men islamistgruppene er framleis i 
full konflikt med styresmaktene.

November 2015: 
Det største og mest kjente 
terrorangrepet vert utført av dei 
islamistiske rørslene i Nord-Mali, 
når 20 menneske vert drepne i 
eit angrep mot Radisson Blu i 
Bamako.

I dag: 
Fem islamistiske grupper har 
gått saman til ei større rørsle og 
gjennomfører framleis angrep 
mot militære og sivile mål. Mindre 
lokale konfliktar eksisterer 
også mellom ulike folkegrupper. 
Minusma er i dag FNs mest 
dødelege operasjon nokon sinne.

Kameltransport har vore ei viktig 
næring i Nord-Mali i mange år, men 
dei siste åra har islamistiske grupper 
kriga mot maliske styrker. Det høge 
konfliktnivået gjev også utslag blant 
folk flest, der det er stadig lokale 
konfliktar mellom ulike folkegrup-
per. Midt oppi dette jobber Kirkens 
Nødhjelp med å skape dialog for å 
bygge fred.

Itous Bacrene er ansvarleg for Kirkens 
Nødhjelps fredskaravane og køyrer rundt i 
ørkenen for å mekle fram fred. Stadig fleire 
lokale grupper krigar seg i mellom, fortel 
Bacrene, som meiner dialog er løysinga.

skapt frå botnen av eit samfunn og ikkje 
frå toppen.

 Konflikten i Mali er framleis høgst 
aktuell, og FN-operasjonen i landet vert 
omtalt som den farlegaste i heile FN si 
historie. Varig fred må byggast frå botnen, 
og det er dette Kirkens Nødhjelp bidreg 
til gjennom fredskaravanen, opplæring 
av ressurspersonar, støtte til lokale 
fredskomitear og lokale forsoningsmøte.
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AKTUELT MALI

–Eg hadde leia fleire av 
Kirkens Nødhjelps 
prosjekter i 
Nord-Mali, så det var 
folk der som hadde 

tillit til meg. Eg fekk med meg fleire av 
dei som hadde viktige posisjonar til å 
diskutere fredelege løysingar, og då vart 
folk nøydt til å stille seg bak dei, fortel 
Lode.

Medan det i dag er ekstremt farleg for 
vestlege å opphalde seg i Nord-Mali, så 
var ikkje det like problematisk på midten 
av 90-talet, då Lode var fredsmeklar.

– Det er klart det var farleg, men ikkje 
veldig farleg. Det er alltids nok at berre 
ein person er villig til å bruke våpen. Eg 
spurte dei ei gong om det var eit problem 

at eg var kristen, men då sa dei at det 
ikkje var noko problem. Dei sa det viste 
at eg var ein Guds mann, og at dei hadde 
meir tillit til meg då, seier Lode.

Ifølgje Lode er situasjonen i dag 
annleis, og det er påverknader frå Saudi-
Arabia og Nord-Afrika som pregar 
dagens situasjon.

– Fram til byrjinga av 2000-talet kunne 
me arbeide innanfor den kulturen som 
fantes i Nord-Mali, men deretter starta 
det å kome inn små grupper frå Algerie. 
Det var også ein del ungdomar frå Mali 
som fekk stipend frå Saudi-Arabia for å 
studera islam der i to-tre år. Det var ein 
aggressiv versjon av islam. Ein del av dei 
fekk med seg store summar for å arbeida 
for «den rette» typen islam i Mali, seier 

Den gongen Kirkens Nødhjelp 
mekla fram fred i Mali

Førre gong det var konflikt i Nord-Mali spelte Kirkens Nødhjelps landrepresentant ei 
viktig rolle. Kåre Lode fekk tildelt ansvaret å leie fredsforhandlingane.
TEKST:  Vegard Tjørhom FOTO: Kirkens Nødhjelp/privat

Befolkning:  
18  millioner
Hovedstad: Bamako
Språk: Fransk (offisiell), bambara 80%, 
en rekke afrikanske språk
Forventet levealder: 64 år
Fattigdom: 56 % lever i dyp fattigdom
Utdanning: 4,4 år (i den voksne 
befolkningen)

Mali
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Kirkens Nødhjelp har dei 
siste fem åra merka store 
endringar i måten å jobbe 
på i Nord-Mali. Konfliktar 
mellom væpna grupper og 

den nasjonale hæren i Mali har gjort 
tryggingssituasjonen i Nord-Mali særs 
vanskeleg. Det er berre lokalt tilsette 
som kan besøke dei ulike prosjekta.

– Det har blitt langt meir utfordrande 
for våre eigne tilsette å bevege seg rundt 
i Nord-Mali for å følgje opp dei ulike 
prosjekta. Dette er likevel eit arbeid me 
skal gjere, for i det lange løp er me sikre 
på at våre prosjekt kan bidra til at freden 
kan komme tilbake til Nord-Mali, seier 
leiaren av Kirkens Nødhjelps arbeid i 
Mali, Riborg Knudsen.

 Kirkens Nødhjelps prosjekter har dei 
siste åra lagt om ein del av sitt arbeid 
og starta opp fleire nye prosjekt innan 
fredsbygging og dialog.

 – Me har fått 44 millionar i støtte frå 
Nederland til å utvide det fredsbyggjande 
arbeidet i Mali dei neste fire åra saman 
med to nederlandske organisasjonar. 
Dette er kjærkomne pengar til eit viktig 
arbeid og vil bidra til mindre konflikt 
enn det som kunne vore tilfellet, seier 
Knudsen.

Når krig 
gjer bistand 
vanskeleg

Lode.
Mali var lenge sett på som eit sekulært 

land, kor det var heilt greitt å vere kristen, 
men i dag er det islamistiske ideologiar og 
grupper som har skapt problem som ikkje 
eksisterte for berre eit tiår sidan.

Lode fortel at dei også den gongen 
fekk folk til å sette seg saman og prate, 
og at det var det som førte fram til ein 
fredsavtale til slutt. Men på 90-talet 
var det særs få islamistar og stort sett 
tuaregopprørarar som skapte uro. Lode 
trur ikkje Kirkens Nødhjelp kan spele den 
same meklarrolla i dagens konflikt som 
det dei kunne på 90-talet.

– Eg var heldig og hadde bygd opp tillit 
ved å ha jobba med ulike prosjekt. Me var 
då i ein posisjon kor me kunne få tillit og 
bygge vidare på det, fortel Lode.

KÅRE LODE
• Har jobba for Kirkens Nødhjelp i 

fleire omgangar, mellom anna i 
1995 og 1996, då han mekla om 
fred i Nord-Mali. Har også jobba i 
andre delar av det fransktalande 
Afrika.

• Har også vore misjonær for 
Det norske misjonsselskap 
og hatt nokre oppdrag for 
Santalmisjonen (Normisjon).

• Har motteke fleire prisar for sitt 
fredsarbeid i Nord-Mali og vart 
mellom anna slått som riddar av 
Malis nasjonalorden i 2006.

• Er i dag pensjonist og jobba dei 
siste åra av arbeidslivet som 
seniorforskar ved Senter for 
Interkulturell Kommunikasjon 
ved Misjonshøgskolen i 
Stavanger.

Tidlegare leiar for Kirkens Nødhjelps arbeid i 
Mali, Kåre Lode, var sentral i arbeidet med å 
forhandle fram fred sist gong konfliktar herja 
i Nord-Mali. 
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AKTUELT SOMALIA

Situasjonen for de tørkerammede i Somalia er fortsatt kritisk. Kirkens 
Nødhjelp leverer rent vann og mat til tusenvis av dem som trenger det mest.
TEKST:  Andreas van der Eynden FOTO: Arne Grieg Riisnæs/Kirkens Nødhjelp

Siste rapport fra Somalia 
forteller at matsikkerheten 
har blitt noe bedre på grunn 
av økte nødhjelpsleveranser til 
de tørkerammede områdene, 

men at flere provinser risikerer å bli 
rammet av hungersnød i løpet av året. Det 
vil være behov for leveranser av både mat 
og vann i tiden fremover. Det har kommet 
noe regn i enkelte områder, men kortere 
regntid og mindre settekorn har bidratt til 
at matproduksjonen vil være lavere enn 
nødvendig de kommende månedene.

Kirkens Nødhjelp har bidratt til at  
36 000 mennesker har fått rent vann 
i tørken, og har i tillegg distribuert 
blant annet mat, penger og andre 
nødvendigheter til dem som er rammet. 

TV-AKSJONEN REDDER LIV
I Garowe er det boret en brønn for midler 
samlet inn i TV-aksjonen 2014. Dette 
borehullet forsyner daglig omtrent 20 000 
mennesker med rent, trygt drikkevann. I 
den pågående tørken forsyner denne 
vannkilden ytterligere 20 000 mennesker 
som har fått sine vannkilder tørket ut.

På forsommeren gikk 11 norske 
organisasjoner sammen for å samle inn 
penger til tørkekatastrofen. Kampanjen 
«Still sulten» fikk inn over fire millioner 
kroner som går øremerket til arbeidet 
for de tørkerammede. Kirkens Nødhjelps 
bidrag vil i hovedsak dreie seg om å 
sikre rent vann og mat i de områdene vi 
arbeider i.

FORTSATT INNSATS NØDVENDIG
Det er fortsatt viktig at hjelpen kommer 
frem til dem som er rammet av tørken. 
Så mange som 3,2 millioner mennesker 
står i fare for å rammes av hungersnød 
dersom ikke hjelpen intensiveres 
ytterligere. Takket være myndigheter og 
givere her hjemme er vi på plass med 
rent vann og mat til så mange som mulig.

Vannhullet i Garowe ble 
bygget med midler fra 
NRK TV-aksjonen 2014. 
I tørken serverer det 
rent, trygt drikkevann 
til dobbelt så mange 
mennesker som vanlig. 

Rent vann i tørken



KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 04 – 2017 11 

Befolkning:  
173,5 millioner 
Hovedstad: Islamabad
Språk: Punjabi, sindhi, siraiki, 
pasjtu, urdu, balochi, hindko, 
brahui, engelsk, burashaski 
Forventet levealder: 66 år
Fattigdom: 45,6 % lever i dyp 
fattigdom
Utdanning: 5,1 år (av den 
voksne befolkningen)

PakistanMufti er leder for en av 
de største moskeene 
i Pakistan og har stor 
innflytelse når han snakker 
om fred og forståelse til 

sine tilhengere. I ti år har han og biskop 
Manu jobbet sammen med Kirkens 
Nødhjelp i Pakistan, og situasjonen er 
blitt bedre, forsikrer Mufti. 

– Før skapte samfunnet vårt store 
barrierer, og vi tok ikke problemet på 
alvor. Nå snakker vi sammen og løser opp 
i misforståelser. Vi er jo alle Adams barn. 
Koranen og bibelen er ganske like. Når vi 
forteller det til folk på en god og logisk 
måte, så forstår de det, sier Mufti.

– Som minoritet er det viktig å ha et 
godt forhold til de muslimske lederne. Vi 
føler oss tryggere og mer normale når vi 
er en del av en religiøs storfamilie. Å bryte 
brød sammen gir en intimitet man ikke 
får på andre måter. Vi må holde hender 
og gå veien sammen, ikke bare holde på 
vår lille bit. Men det er en vanskelig vei 
å gå, og det vil ta mange, mange år, sier 
biskop Manu.

ADAMS BARN
– Vi er som blomster i en bukett, sier Mufti Saufallah 
Khalid og tar et godt tak i biskop Munawov Rumalshah.
TEKST:  Aina Johnsen Rønning FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

TEMA RELIGIONSDIALOG
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TEMA RELIGIONSDIALOG

– Sterkt møte
Helga Byfuglien ba i 
kirken som ble bombet i 
Peshawar. – Sterkt å se 
hvordan troen bærer dem 
på tross av at de lever i 
risiko som minoriteter, sier 
hun.
TEKST:  Aina Johnsen Rønning FOTO: Kirkens Nødhjelp

Bare to prosent av 
pakistanerne er kristne, og 
hele den lokale menigheten 
står i fare dersom det reises 
anklager om blasfemi. For de 

religiøse minoritetene i landet (kristne, 
hinduer og sikher) er religionsdialog og 
fredssamtaler med muslimske ledere et 
sikkerhetsnett.

HÅP OG FRYKT
I 2013 ble 87 personer drept da to 
selvmordsbombere angrep All Saints 
Church i byen Peshawar. Fremdeles er 
Peshawar, som grenser til Afghanistan, 
et særdeles risikabelt område å ferdes i. 
Biskop Helga Byfuglien tok likevel sjansen 
på å besøke menigheten i Peshawar, som 
ba henne om å si noen ord i kirkerommet. 

– Det var rart å komme fra trygge Norge 
og skulle si noe som er meningsbærende 
til en menighet som har mistet så mange. 
Jeg følte meg veldig ydmyk. Her er det 
troende som tviholder på håpet. De lever 
med en stor risiko, og likevel fyller de 
kirken hver søndag, sier Byfuglien. 

– Hvor stor var sikkerhetsrisikoen i 
Peshawar?

– Det var bevæpnede vakter utenfor 
kirkene. Jeg opplevde en stor smerte og 
en felles sorg også over det. Samtidig tror 
jeg også det handler om at de ansvarlige 
myndigheter i området føler en fortvilelse 

og skamfullhet over å ikke kunne beskytte 
sitt eget folk, sier Byfuglien. 

FELLES SORG 
Da bomben gikk av i Peshawar, bestemte 
ledere fra ulike religioner seg for 
å besøke menigheten for å vise sin 
støtte mot terror. Det betyr mye for 
de som er rammet. I tillegg til terror 
skaper blasfemiparagrafen frykt, og 
den islamske lederen Tahir Ashrafi 
understreket overfor Byfuglien at bruken 
av blasfemiloven er en felles utfordring 
for alle religionene, inkludert islam. 

Også to kirker i Youhanabad ble 
rammet av selvmordsbombere i 2015. 
I byen bor det mange kristne som fikk 
store problemer da en lynsjemobb brente 
to muslimer levende som en hevnaksjon. 
Også denne byen fikk besøk av ulike 
religiøse ledere etterpå. 

– Slike episoder river ned alt man har 
oppnådd, og så må man bygge opp tilliten 
igjen. Jeg tror et fellesbesøk fra imamer 
og biskoper bidrar til helning. Det er 
sterkt å erfare hvor mye det betyr for dem 
at de ikke er glemt, men at fortellingene 
blir fortalt videre, sier Byfuglien, som 
også besøkte Youhanabad.   

– Du tror ikke fort det bare blir prat og 
få endringer på sikt?

– Det er klart at det er et gap mellom 
hva en del av imamene sier og hva 

som er praksis for eksempel når det 
gjelder tvangskonvertering ved giftemål. 
Men slike fellesmarkeringer er en 
forpliktelse og øker tilliten mellom de 
religiøse lederne, og det er viktig for 
at minoritetene skal ha en plass i det 
pakistanske samfunnet. Det er viktig at 
ikke mistilliten og mistenksomheten får 
ro og næring, sier Byfuglien.

– Hva er den største utfordringen?
– Å få dialogen til å sildre ned dit folk 

bor. Det er tunge tradisjoner i de fleste 
religioner. Bare tenk på vår egen prosess 
i forhold til grunnloven og synet på jøder 
og munkeordener. Det viktigste er at de 
religiøse lederne gir rom og beskyttelse, 
slik at de som vil ha endringer, blir trygge 
nok til å si ifra, sier Byfuglien. 

– Vil du si at det norske dialogarbeidet 
likner hva du så i Pakistan?

– I Norge har vi fått til viktige 
felleserklæringer som er unike i 
verden – som at vi anerkjenner retten 
til å konvertere, og at religion ikke skal 
brukes til å legitimere familievold eller 
ekstremisme. Men, som dere vet har det 
jo vært en del spenninger i det muslimske 
miljøet i Norge, og det er en ulik oppfatning 
moskeene imellom om hvordan avtalene 
skal forstås og forplikte, så også i Norge 
bør dialogen fortsette, sier Byfuglien.   



Det siste året har både sosiale 
medier og nyhetsmedier 
vært preget av unge norsk-
pakistanere, særlig kvinner, 
som har etterlyst en mer 

liberal tolkning av koranen. Amna 
Qureshi er en av disse med to hjemland. 
Hun bistår Kirkens Nødhjelp og andre 
organisasjoner med kurs og evalueringer 
og er stadig på reisefot.

– Folk i Pakistan ser at jeg er norsk. 
Det har nok med måten jeg beveger 
skuldrene på, sier Qureshi, som dermed 
blir sett på som «annerledes» både i sitt 
første og andre hjemland. 

KONSERVATIVT OMRÅDE
De fleste nordmenn kommer fra Gujrat 
,nord i den pakistanske delen av Punjab. 
Gujrat er preget av en konservativ kultur 
med tette familiebånd, og Qureshi merker 
at utviklingen av sosiale medier og gratis 
telefontjenester som Skype gjør at 
påvirkningen mellom familien i Pakistan 
og Norge er blitt større. 

– Tidligere fikk man brev fra Pakistan 
der det for eksempel ble foreslått 
giftemål, men det tok jo uker mellom 
hvert brev. Nå kan tanter og kusiner ringe 
og mase daglig – helt gratis, sier Qureshi, 
som selv er blitt godt gift. 

UTFORDRER IMAMENE
Det sosiale presset går begge veier, og 
Qureshi er overbevist om at imamene i 
Norge kan gjøre mer for å sette søkelyset 
på utfordringer også i Pakistan. 

– Moskeene er redde for å få et 
negativt stempel på seg, men de drar 
ofte på studieturer til Pakistan og 
kunne dratt bedre nytte av samarbeidet. 
Påvirkningen gjennom religiøse ledere er 

vel så viktig i Pakistan som i Norge, og 
imamene i Norge kan lære sine brødre i 
Pakistan mye om hvordan man snakker 
om vanskelige ting. Religionsdialogen i 
Norge er bedre organisert, og moskeene 
arrangerer seminarer, skriver artikler og 
slike ting, sier Qureshi. 

– Det er kanskje ikke like lett å snakke 
om kontroversielle ting i Pakistan som i 
Norge?

– Man kan ikke være så tydelig som i 
Norge, særlig er det lite som skal til før 
man blir beskyldt for å være blasfemisk. 
Man kan for eksempel snakke mye 
om kvinners rettigheter, men blander 
man inn islam, er man på farlig grunn. 
Homofili, sex utenfor ekteskapet og friske 

fortolkninger av koranen bør man også 
være forsiktig med. 

– Overraskende mange norsk-
pakistanske kvinner har det siste året 
gått ut i media og snakket åpent om 
kulturkonflikten. Noen har til og med kalt 
seg «de skamløse». 

– Det har vært mye engasjement fra de 
unge som diskuterer hva som er haram, 
å velge selv hvem man skal gifte seg med, 
og slike ting. I Norge har de konservative 
møtt mye motstand blant mange unge 
som verken identifiserer seg med de 
konservative eller de liberale, og som 
ikke trives med at de konservative skal ha 
monopol på å tolke koranen, sier Qureshi. 

– Sprer dette engasjementet seg til 
Pakistan?

– I Islamabad er det mye som skjer, 
men i landsbyene tar det lengre tid. 
Nettopp derfor kunne norske imamer 
gjort mye i Gujrat, for eksempel ved 
kunnskapsutveksling, seminarer og 
Skype-møter, sier Qureshi. 

EGNE INNSAMLINGSAKSJONER
Pakistanere i Norge sender mye penger 
hjem til familie og lokalsamfunn, men i 
liten grad gjennom organisasjoner som 
Kirkens Nødhjelp. Det har blant annet 
ført til at mange familier har fått bygget 
seg «palasser» i Pakistan, mens veiene 
til boligene nesten ikke er kjørbare. 
Qureshi tror det er en stor vilje til å hjelpe 
blant utvandrede pakistanere med sterke 
bånd til hjemlandet. 

– Engasjementet er det ikke noe å 
tvile på, men de må ha et eierskap til 
prosjektene og få være med på hele 
prosessen. De unge er engasjert på en 
helt annen måte enn før, men de vil være 
med på å gjøre endringene, sier Qureshi. 
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Unge norsk-pakistanere føler de lever i to land og savner en mer nyansert 
religionsdebatt og dialog mellom imamer i Norge og Pakistan.
TEKST:  Aina Johnsen Rønning FOTO: Privat

Dialog på tvers
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Støtter hverandre
Symboleffekten er tung når ledere fra ulike religioner går sammen 
og besøker lokalsamfunn som er rammet av terror og konflikter. 
TEKST:  Aina Johnsen Rønning FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Det er ikke bare idyll når vi 
møter muslimer, hinduer og 
kristne rundt møtebordet til 
World Council of Religion. 
De religiøse lederne har 

ulikt virkelighetsbilde når det gjelder 
konfliktene som er til å ta og føle på 
mellom ulike trosretninger i Pakistan, 
men én ting er de enige om: De må stå 
sammen for et mer fredelig samfunn. 

INVITERTE TIL JULEFEIRING
Det var særlig etter angrepet mot 
World Trade Tower i 2001 at de religiøse 
konfliktene eskalerte, og det var ingen 

enkel oppgave for Kirkens Nødhjelp i 
Pakistan å få samlet de religiøse lederne 
under en felles paraply. Ikke ville de sitte 
ved samme bord, og ikke ville de spise av 
samme matfat. Da man så at de religiøse 
lederne ikke var klare for å samarbeide, 
gikk man til religionstudentene og 
arrangerte et tredagers seminar. Deretter 
kontaktet man mange kirkesamfunn og 
ba om å få komme på besøk. Mange sa 
nei. 

– Doktor Majid var den første som sa 
ja, og han inviterte hinduer og muslimer 
til å komme på en kristen julefeiring i 
kirka si jula 2007. 40 personer kom og 

feiret sammen med dem, og isen ble 
brutt. Særlig blant de unge, mens eldre 
muslimer mistenkte oss for å konspirere 
for å få omvendt dem til kristendommen, 
sier Nouman Ali.

LETTANTENNELIG KONFLIKT
I 2009 fikk man for alvor bruk for 

samarbeidet. Da ble 40 kristne hus 
antent i byen Gojra i Punjab-provinsen, og 
åtte kristne ble drept. Politiet arresterte 
i ettertid 65 mennesker. Situasjonen var 
svært spent, og World Council of Religion 
samlet de religiøse lederne som besøkte 
byen, roet ned gemyttene og besøkte 

Kirken som Majid leder, er 160 
år gammel og er omkranset av 
fem moskeer. – Før kjente vi 
ingen som gikk i moskeene. Nå 
inviterer vi hverandre på å feire 
hverandres religiøse helligdager, 
sier biskop Majid Abel. 
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skadde på sykehuset. I løpet av tre 
måneder med samtaler, seminarer 
og andre tiltak var situasjonen tilbake 
til normalt. De hele kulminerte at de 
kristne laget mat til muslimene som da 
fastet under ramadan.  

– Det var en veldig krevende 
situasjon og vi hadde mange vanskelige 
begravelser. Det var til stor hjelp at 
World Council of Religion og våre 
religiøse brødre kom og hjalp oss, men 
dette vil være et åpent sår lenge sier 
prest Amjad Niamat.

Erfaringene fra Gojra ble viktige 
i 2015 da to kirker ble bombet i 
Youhanabad og minst 15 mennesker ble 
drept.  To muslimer ble brent levende 
i en hevnaksjon, og man var redde 
for at muslimene som bodde rundt 
Youhanabad skulle danne en hevnmobb 
som angrep de kristne.

– Etter angrepet var situasjonen så 
spent at de kristne kvinnene ikke turte 
gå ut. Matroen og flere veier var stengt. 
World Council of Religion dannet små 
fredskomiteer, og samarbeidet med en 
imam hjalp mange uskyldige kristne 
som var blitt fengslet etter angrepet, 
slik at de ble løslatt. Grasrotarbeid 
er viktig for å skape endringer, sier 
Tanveer Haider.

 – Situasjonen, særlig for oss 
kristne, er blitt mye verre etter at 
blasfemiloven ble skjerpet. Det er en 
stor mangel på tillit, og folk er usikre 
og blir lett paranoide når det kommer 
folk inn i kirka som de ikke har sett før. 
Noen bruker loven og beskylder andre 
for blasfemi mens det for eksempel 
er en landkonflikt som ligger under. 
Loven sier at man ikke kan si noe galt 
om profeten eller koranen, og dersom 
en kristen anklages, risikerer hele 
menigheten å bli drept. Problemet er 
egentlig ikke rettssystemet, men at 
anklagene legges frem i moskeen, og 
så dannes det en lynsjegjeng. Dette har 
eskalert de siste årene, sier Majid. 

– Medlemskapet i World Council of 
Religion er et godt verktøy for oss. Når 
folk lærer mer om andres religioner, 
kan de spille en rolle for å skape fred 
og harmoni, sier Shahida Parueen. Han 
er professor ved Punjab universitet, 
som nå har et eget fag som omhandler 
religionsdialog. 

– Vi vil nok aldri bli 100 % enige og 
harmoniske, men 5 % enighet er en 
seier i et land der mye negativt skjer, 
sier Majid og forteller hvor rørt han ble 
da en muslimsk familie kom og ga ham 
bibler de hadde reddet fra en brent 
kirke.

Forholdet mellom shia-muslimer og sunni-
muslimer er problematisk de fleste steder i 
Pakistan, men i Omarkot samarbeider de for å 
kjølne konflikter som kan bli voldelige.  
TEKST:  Aina Johnsen Rønning FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Vi besøker en shia-moske 
en time unna et stort 
selvmordsangrep som 
tok livet av 80 shiaer i 
fjor. Shia-samfunnet var 

i lynsjestemning, men imamene fra 
shia-moskeen og sunni-moskeen 
i området rykket inn og klarte å 
overtale dem til å protestere fredelig 
og ikke voldelig. 

– Det var et godt signal til oss i 
shia-samfunnet at sunni-muslimene 
ble med oss i sorgen og sinnet. 
Samarbeidet vårt gjennom Sami 
Foundation gjør at dørene våre står 
vidåpne for hverandre, og vi prøver å 

løse konfliktene sammen. Terrorister 
har sin egen agenda og krysser 
grensene som de vil. Vi må identifisere 
dem og bekjempe dem. Man trenger 
to hender for å klappe, sier Irshal Ali 
Irfami.

– Det kom ekstremister hit til 
landsbyen, men vi tiet dem i hjel, og 
de fikk ikke gjennomslag. Hadde vi 
kjempet mot dem, ville det ha endt 
med vold, sier Mohamed Zamar 
Khoso.

– Islam ligger ikke i skjegget. 
Dersom du ikke elsker alle dine 
medmennesker, så er du ingen 
muslim. Islam er fred og kjærlighet.

ÅPNE DØRER

I Omarkot samarbeider de religiøse lederne, og når shia-muslimene har sin store 
10-dagers marsj med opp til 10.000 i prosesjon, hjelper hinduene og sunniene dem med 
å lage mat til deltakerne. Likeså hjelper shiaene til når sunniene feirer fødselsdagen til 
profeten.
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Religionsdialog er ikke enkelt 
i et samfunn der man holder 
seg til sine egne. På en 
skole i Raiwind møter vi 
en ungdomsgruppe som 

Kirkens Nødhjelp støtter. Der treffer vi ti 
ungdommer med helt ulike bakgrunner. 

– Jeg hadde aldri snakket med noen 
som ikke var muslim, men var nysgjerrig 
og snakket med imamen og læreren min 
om hvordan kristne tenker og hva de gjør. 
Andre Madrass-elever mener man ikke 
kan spise sammen med ikke-muslimer. 
De søker i liten grad ny kunnskap og tror 
bare på det de gamle i familien har sagt. 
Nå har jeg deltatt i denne gruppa og tatt 
med meg 14–15 av vennene mine, sier 
Amir Hussain Gurresi, som går på en 
Madrass-skole. 

– Vennene mine liker ikke at jeg er med 
i gruppa og sier at det er imot vår moral 

og etikk, men de vet lite om andres kultur 
og religion og tar feil, sier Shoaib Raza.

– Jeg har lært at vi deler de samme 
problemene, som kvinnens stilling i 
samfunnet. Jeg har fått mange negative 
reaksjoner på at jeg deltar her, særlig 
på sosiale medier. Folk mener det er 
ugudelig og at min tro ødelegges av at 
vi snakker sammen og feirer høytider 
sammen. Folk tror vi misjonerer for en 
religion, men vi misjonerer for kjærlighet, 
sier Poonam Ajmal.

– Jeg kommer fra et konservativt 
område der man ikke mingler med andre, 
og hadde aldri vært i en kirke eller en 
moske før. Nå ser jeg at misforståelser 
lett unngås ved at man vet mer om 
hverandre, sier Manjeet Singh, som er 
sikh. 

– Jeg er fra et område ved Karachi der 
det er mange hinduer, mens det nesten 

ikke er noen her i Lahore. Derfor ville 
foreldrene mine at jeg ikke skulle dra 
hit, men via denne ungdomsgruppa har 
jeg fått meg venner fra andre religioner. 
De tar vare på meg, og det er jeg veldig 
glad for. Vi tror på stereotypene helt til 
vi møter dem og blir venner, sier Dasvall 
Kumar.

– Som barn var jeg veldig redd for 
andre kulturer, men nå når jeg har møtt 
mange fra ulike religioner, ser jeg at de 
jo er folk som oss. Samfunnet hadde lært 
meg å se ned på andre, men fred handler 
om at mennesker fra ulike religioner 
sitter sammen i harmoni, sier Maria 
Sharif.

– Jeg er veldig sjenert og har aldri 
danset før jeg danset i et kristent bryllup. 
Etter det har jeg aldri stoppet. Og du kan 
si at jeg er blitt avhengig av fredsbygging, 
ler Amal. 

Endringsagentene

Endringer kommer ofte nedenfra – og starter gjerne med ungdommer. 
Men først må de tørre å snakke med hverandre. 
TEKST:  Aina Johnsen Rønning FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

De feirer hverandres 
høytider og snakker godt om 
hverandres religioner. Det er 
det ikke så mange andre som 
gjør i Pakistan. 
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Beskytter hverandre
En lokal fredskomite i Kunri er lokalsamfunnets øre og 
øyne og griper inn selv om de risikerer egen helse. 
TEKST:  Aina Johnsen Rønning FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Komiteen består av katolikker, 
hinduer og muslimer, og 
de gjør mer enn å feire 
høytidsdager sammen. 
Blant annet jobber de 

for klimasaken, for rent vann og mot 
narkotika.

– Det var en kristen koloni her med 
mange som solgte narkotika. Vi gikk inn 
og sa at dette måtte vi avsløre om de ikke 
sluttet. Jeg ble angrepet med stokker 
av mafiamedlemmer som ikke likte at 
jeg kjempet mot dem, men vi klarte å 
overbevise mange om at de måtte inn på 

en bedre vei. Dette er fem måneder siden, 
og situasjonen er mye bedre, sier Raja 
Johnson.

– Jeg så en ung hindu gå inn i en 
moske, og imamen ble rasende for å 
få en ikke-muslim inn. Imamen truet 
gutten med blasfemiparagrafen. Jeg gikk 
imellom og fant ut at gutten bare hadde 
avtalt å møte en venn der. Da overtalte jeg 
imamen slik at gutten kom seg trygt ut 
igjen, sier Mashuk, som selv er muslim. 

– Det er nyttig å feire hverandres 
høytider for å forstå hverandres 
perspektiver. Vi inviterte til en katolsk 

feiring, men ba alle om å ta med seg hele 
familien. Det er vanskelig for muslimer 
her, de tar sjelden med seg kvinnene. 
Men alle kom – fra lavkaste til høykaste. 
Jeg ble veldig imponert. Hver religion har 
noe vakkert i seg, og vi må fremme dette 
i samfunnet. Det var sterkt for meg å se 
alle familiene sitte sammen – blandet 
uavhengig religion, sier father William 
Emanual. 
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TEMA  RELIGIONSDIALOG

Konfliktløseren
TEKST:  Aina Johnsen Rønning FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

På tross av at det vil vekke 
forargelse i menigheten, 
inviteres vi inn i sunni-
moskeen til Ali Ahmad Jamali.

Moskeen er liten, men 
folk kommer langveisfra for å få hjelp 
fra Jamali, som de gjorde da hans far 
Maulana Abdur Rehman Jamali levde. Så 
godt mottatt var dommene som Maulana 
avsa at på ettårsfeiringen for hans død 

samlet det seg hundrevis av mennesker 
– fra ulike religioner. Nå samarbeider 
sønnen med Sami Foundation, en partner 
til Kirkens Nødhjelp som jobber med 
religionsdialog og samarbeid på tvers. 
Han prøver å være like åpen og klok som 
sin far og inviterer derfor en kvinne inn i 
moskeen for å få til dette intervjuet. Han 
sier han vet at menigheten vil reagere 
negativt, men mener han finner støtte for 

det i koranen. 
– Livet til profeten er et eksempel for 

oss, og profeten oppfordret oss til å leve 
sammen. Profeten sa også at man kunne 
invitere kvinner inn i moskeen sammen 
med menn. Sami Foundation inviterte oss 
til samarbeid, og profeten sier man skal 
takke ja når noen inviterer. Nå kommer vi 
alltid når de ønsker at vi skal være med 
på religionsdialoger, feiring av andres 
høytider og andre ting, sier Jamali. 

DRØMMER OM Å BLI LEGE! 
Fem år gamle Khadijatul Qubra har flyttet 
til Umerkot sammen med familien fra 
landsbyen Wallhet. Faren Abdul Qadir 



KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 03 – 2017 19 

I 1989 ble fire prester slaktet ned 
i hindutempelet i Umerkot. Det 
ga grobunn for samarbeid og 
forståelse. 

Fremdeles vet ingen hvem som 
tok seg inn i tempelet en natt og drepte 
prestene i Shiv Temple, men hendelsen 
brakte hinduene og muslimene i 
området sammen. Sufi-muslimen 
Jalal-ut-Din Kohri sier det ikke var 
noe vanskelig valg å stå sammen med 
hinduene i den vanskelige tiden. 

– Vi konkluderte med at det er i 

islamsk ånd å samarbeide med andre 
religioner. Vi gikk til koranen for å søke 
råd, og det var svaret vi fant, sier Kohri

– Om man er inni en boks, så er det 
vanskelig å leve sammen. Vi er bare 
litt forskjellige og må kunne klare å 
samarbeide, sier hinduleder Og Swami 
Giyanpuri.

Det var Kirkens Nødhjelps partner 
Sami Foundation som fikk partnerne til 
å samarbeide. Nå støtter de hverandre 
dersom det oppstår problemer. 

Nedslakting 
ble vennskap

Jamali har sørget for at alle seks barna 
får en utdannelse, og Khadijatul Qubra 
er yngst. Det var onkelen, som er lærer 
ved skolen, som fikk henne innrullert. 
I tillegg til religion får hun blant annet 
opplæring i engelsk, urdu og sindhi. 

– Jeg står tidlig opp hver morgen og 
leser Koranen før jeg drar til skolen. 
Drømmen er å bli lege og hjelpe andre. 
Tre andre jenter fra landsbyen min har 
fulgt mitt eksempel og går på skolen 
jevnlig. Kommer de ikke, besøker jeg dem 
og spør hvorfor og om jeg kan hjelpe. De 
kommer fra enda fattigere kår enn meg, 
sier Khadijatul Qubra. 
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PORTRETT  SUNNIVA GYLVER

Sunniva Gylver

– Trump kupper troen min

Sunniva Gylver har vært prest i et område av hovedstaden der de kristne er i mindretall. 
Samarbeidet med lokale muslimer og imamer synes hun imidlertid har vært uproblematisk. 
Mer utfordrende kan det være å møte kristne som tenker helt annerledes.
TEKST:  Aina Johnsen Rønning FOTO: Inger-Li l l  Persett/Aina Johnsen Rønning/Kirkens Nødhjep

–Jeg føler at kristne som 
tolker og praktiserer 
troen slik for eksempel 
Donald Trump gjør, kan 
være mye vanskeligere 

å forholde seg til enn mennesker av 
en annen tro eller overbevisning enn 
min. Når det er en som tilhører samme 
religiøse tradisjon som jeg selv, men i 
en helt annen versjon, kupper han på en 
måte troen min. Når jeg er rykende uenig 
med en muslim eller ateist, forventer jeg 
jo aldri at vi blir helt enige, og opplever 
ikke at de ødelegger ryktet til min tro. For 
mine muslimske venner er det uforståelig 
at jeg tror på en korsfestet Gud, sann Gud 

og sant menneske, men det betyr ikke at 
vi ikke kan utforske tro sammen. Gud er 
større enn alt, sier hun. 

NATTERAVN PÅ TVERS
Det er lett å forstå at den kvikke presten 
med rastafletter er blitt en medieyndling 
både på TV, radio og papir. Hun er 
smilende og imøtekommende, samtidig 
som hun er åndelig og intellektuell. 
Personlig har hun erfaring med hvor 
viktig det er at mennesker blir sett og tatt 
på alvor. 
– Jeg ble mobbet i barndommen, og i 
perioder snakket ingen med meg på en uke. 
At hun endte opp som prest på Grønland 

i Oslo, er heller ikke overraskende. Med 
fire store og mange uregistrerte moskeer 
i området ble det viktig å etablere en god 
dialog med imamene. Muligheten dukket 
opp da Frivillighetssentralene spurte om 
ikke kirken og moskeen kunne lage felles 
natteravnteam. 

– Da fikk vi en helt annen plattform for 
dialog. Å gjøre noe sammen er bedre enn 
å bare sette seg ned å snakke. Det vet jo 
alle som har avsluttet et forhold. Det gjør 
man best mens man går tur, sier Gylver. 

PREST I MOSKE
Etter at kirken og moskeen hadde 
natteravnet litt sammen, eksploderte 
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SUNNIVA GYLVER  
	50 år. 
	Gift, tre barn, bor i Oslo. 
	Prest, forfatter. 
	Doktorgradsstipendiat ved 

Menighetsfakultetet: forsker på 
menighetsutvikling i indre by som en 
del av Menighetsfakultetets prosjekt 
«Menighetsutvikling i Folkekirken».

	Intervjuet ble gjort før Gylver ble skadet i 
en sykkelulykke. 

forholdet mellom kristne og muslimer 
globalt – med karikaturstriden. Det ble 
enda viktigere å gjøre noe sammen. Gylver 
utfordret imamen og moskéstyret: Hva 
ønsker dere fra oss i denne situasjonen? 
De ønsket å besøke en gudstjeneste og 
få anledning til å snakke med folk på 
kirkekaffen. Sånn ble det. Så ble presten 
og menigheten invitert på gjenbesøk i 
moskeen – og Gylver ble invitert til å tale 
der, noe hun gjorde som første norske 
kvinne i 2006. 

– Det var sikkert utfordrende for noen, 
men flere av kvinnene ga uttrykk for at 
det var fint og sterkt å se og høre meg 
foran en fullsatt moské. Å stå sammen 
mot ekstremisme og for en tryggere 
by skapte vennskap, og personlige 
relasjoner får ting til å skje. Som å spise 
kveldsmat sammen eller dra på hyttetur. 
Der snakker man overraskende åpent 
sammen om både tro og liv, skal man tro 
Gylver. 

– Joda, det er jo to misjonerende 
religioner, og begge parter synes jo 
vår egen er best. Likevel er det bra for 
samtalen om vi evner å dele tro frimodig 
uten å framheve. Min erfaring er at man 
både blir mer trygg på sin egen tro, og 
mer forståelsesfull overfor andres, når 
man deler religiøse erfaringer. Jeg blir 
også inspirert av hvordan troen sitter i 
kroppen til mine muslimske venner, sier 
Gylver. 

– Hverken det å fokusere på ulikhetene 
eller likhetene er vel uproblematisk? 
Noen mener jo at islam og kristendom er 
to sider av samme sak.

– Både muslimer og kristne tror på en 
Gud som har skapt alt, men jeg tror på 
en treenig Gud som ble korsfestet for vår 
skyld.  Når noen spør om mine muslimske 
venner og jeg tror på samme Gud, må jeg 

si både ja og nei. Ja, fordi vi tror på èn 
Gud, som er allmektig kjærlighet, skaper 
og livgiver. Men nei, fordi kristendommen 
bekjenner en treenig Gud, sann Gud og 
sant menneske, som døde for oss og 
sto opp igjen. Vi har en økt på den årlige 
kvinnehytteturen der fordommene våre 
og de dumme spørsmålene kommer 
frem. Det går fint så lenge man har tillit 
til at man vil hverandre vel, sier Gylver.

– Og fristen til å frelse blir ikke for 
stor?

– Det er Gud som frelser, ikke jeg. Og 
jeg tror ikke mennesker kan verken trues 
eller lokkes eller lures til sant fellesskap 
med Gud, uansett utgangspunkt. Bibelen 
snakker mye om to utganger på livet, og 
jeg tenker at med troen på en Gud som har 
skapt alt og alle, er det naturlig å tenke at 
vi må stå til regnskap for våre liv en gang. 
Men hvis Gud er allmektig kjærlighet, er 
det rart om flertallet av mennesker skal 
gå fortapt til slutt. Jeg tror Gud må ha en 
plan B, sier Gylver. 

DIALOG ER KOMPROMISS
I ti år har hun sittet i den nasjonale 
dialoggruppen, og hun mener 
dialogarbeidet ofte blir forstått for 
instrumentelt utenfra – med fokus på 
vinnere og tapere. 

– Da fungerer det ikke. Bare tenk på 
dialogene i hverdagen: i et parforhold, for 
eksempel. Skal man leve godt sammen, 
må dialogen ikke skape vinnere og 
tapere. Dialog er jo alltid et kompromiss, 
og innimellom har det vært høy 
temperatur i dialoggruppen. Vi snakker 
jo om store og viktige ting og presses 
jo fra våre «bakland». Alternativet til 
dialog er imidlertid dårlig.  Den store 
utfordringen er at konstruktiv kritikk av 
samtalepartnerens standpunkter ofte 

blir kuppet av andre med en helt annen 
og mer krigersk agenda, sier Gylver.

– Mange opplever at det er vanskelig 
å få med seg flerkulturelle i lokalmiljøet.

– Så lenge det må skje på de norske 
frivillighetspremissene kan det være 
krevende. Det krever for eksempel 
at vi bygger nære vennskap på tvers, 
er tydelige på forventningsstyring, 
rekrutterer mangfoldig til ledere og 
styrer, og viser forståelse for den som 
har stram økonomi eller arbeider mye 
på kveld og helg. Det kan være vanskelig 
å få foreldre med minoritetsbakgrunn 
med på dugnad for fotballaget, men det 
finnes mange etnisk baserte grupper 
med fokus på kulturformidling, religion 
og dans, for eksempel, der det gjøres 
betydelig frivillig innsats. Melafestivalen 
på Rådhusplassen i Oslo, med ti år med 
musikk, dans, teater, kunsthåndverk 
og mat fra hele verden, viser at norske 
minoriteter absolutt er villige til frivillig 
arbeid. Dessuten må viljen til dialog og 
det å bygge et nytt, norsk ”vi” gå alle veier 
– vi må være klare for kulturmøter som 
skaper gjensidig forandring. Min erfaring 
er at det kan gjøre oss menneskelig 
rikere, tryggere og tydeligere, når vi gjør 
det på en bra måte. 
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AKTUELT  JUBILEUMSARTIKKEL

Menighetene tas på alvor
Ut over 80-tallet ble det klart for Kirkens Nødhjelp at trossamfunnene i utviklings-
landene ikke bare burde være mottakere av bistand, men selvstendige aktører. 
TEKST:  Aina Johnsen Rønning FOTO: Bodil  Michelsen/Kirkens Nødhjep

I dag jobber Kirkens Nødhjelp stort 
sett gjennom lokale partnere – som 
regel religiøse organisasjoner. På 
80-tallet var ikke dette en selvfølge, 
men operasjonen i Mali lærte 

oss hvor viktig det var å spille på lokale 
ressurspersoner.

BIDRO TIL FRED 
Kirkens Nødhjelp ble bedt av FN om å 
bistå i en stor tørkekatastrofe i Mali i 1984. 
Njell Lofthus ledet arbeidet, som skulle 
hjelpe fastboende bønder og nomadiske 
tuareger som hadde mistet mesteparten 
av dyrene sine. Tørken bidro til at 
eldgamle konflikter utløste borgerkrig 
der nestlederen for Kirkens Nødhjelps 
program i Mali var en av lederne. 

– Då me byrja å arbeide i Mali, henta 
me inn tuaregane sine beste folk til å leie 
prosjekta våre, folk som etter ei tid gjekk 
over til opprørarane – og til regjeringa. 
Nettopp difor kunne Kirkens Nødhjelp 
spele ei sentral rolle i fredsprosessen 

i Mali. Partane, tuaregopprørarane og 
regjeringa hadde tiltru til oss, sa Lofthus 
til Vårt Land i oktober 1997.  

Lofthus lærte ikke bare hvor viktig 
det var å ha lokale krefter med på laget 
– han så også at religion spilte en rolle. 
Da norske ansatte i Mali skulle byttes 
ut, ba de lokale og muslimske lederne 
ham om å sende nedover engasjerte 
kristne medarbeidere fordi de ville ha 
religionen med seg i hverdagen akkurat 
som muslimene, og fordi de tok religion 
på alvor. Redaktør og tidligere styreleder 
i Kirkens Nødhjelp Thor Bjarne Bore 
forteller at Lofthus hadde enorm tillit 
blant lokalbefolkningen. «Det var i Mali 
muslimen fortalte om hvordan Kirkens 
Nødhjelp hadde hjulpet ham, og avsluttet 
slik: ”Allah er stor, men Kirkens Nødhjelp 
er større”», skriver han på Aftenbladets 
blogg.

KLAR BESKJED FRA SØR
På 90-tallet ble det helt klart for 

organisasjonen at Kirkens Nødhjelp 
måtte ta de religiøse aktørene som fikk 
hjelp mer på alvor. I 1991 ble et team 
av samarbeidspartnere invitert fra 
bistandslandene til Norge for å se på 
hvordan organisasjonen jobbet. Deres 
rapport var krystallklar. Kirkens Nødhjelp 
burde jobbe sammen i partnerskap med 
kirker og ikke være operasjonelle slik 
man var det i Sudan. 

– Budskapet var så sterkt at vi kunne 
ikke unngå å gjøre noe med det. Også i 
Norge var mange kritiske til at vi hadde 
etablert et «little Norway» i Sudan. At 
våre samarbeidspartnere var så tydelige, 
ble et vendepunkt for Kirkens Nødhjelp. 
Det ble begynnelsen på partnerbasert 
samarbeid, sier Jappe Erichsen, som var 
generalsekretær i Kirkens Nødhjelp da. 

Behovet for å bli bedre til å samarbeide 
med kirkene «der ute» var en av årsakene 
til at Atle Sommerfeldt ble hentet inn 
som generalsekretær i 1994. Da hadde 
han vært assisterende generalsekretær 
i Botswana Christian Council i fire år og 

I 2011 ble det gjort et  gjennom-
brudd i arbeidet mot kjønnsba-
sert vold i Etiopia, da Den ortodok-
se kirken vedtok en erklæring mot 
kjønnsbasert vold og kjønnslem-
lestelse. Markeringen skjedde med 
Patriarken og cirka 30 biskoper til 
stede. Erklæringen er blitt til ved 
at Kirkens Nødhjelps folk i Etiopia 
sammen med den ortodokse 
kirken vurderte kjønnslemlestelse 
i lys av bibelen og ortodoks teolo-
gi. Resultatet ble selve erklærin-
gen og en liten bok med teologiske 
refleksjoner.
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sett bistandsarbeidet fra den andre siden. 
– På 80-tallet hadde ACT-familien 

i Norden, Tyskland og Nord-Amerika 
utviklet seg til å bli operative og 
profesjonelle. Så kom 1991-evalueringen 
– hva skulle være Kirkens Nødhjelps 
identitet? Jeg aksepterte aldri at 
vi bare skulle defineres som en 
bistandsorganisasjon. Vår identitet var 
spesialisert diakonal og kirkelig med 
et bistandsoppdrag. Bevisstheten om 
sosial forankring hjemme og ute og 
tydeliggjøring av identitet falt sammen 
med utviklingen i bistandsfaget, der 
tanken om sivilsamfunnets rolle og 
den sosiale basen for bistanden ble 
viktig. Folkehjelpen knyttet seg mer 
opp mot fagbevegelsen, Røde Kors mot 
sine søsterorganisasjoner, og Kirkens 
Nødhjelp rettet seg mer mot kirkene, sier 
Atle Sommerfeldt.  

RELIGION, IKKE KIRKE
Samtidig som at man knyttet kirkene i 
bistandslandene tettere til seg, knyttet 
man også sterkere bånd til lokalkirken 
i Norge. Dette ble gjort gjennom å 
gjøre fasteaksjonen til en oppgave for 
konfirmantene, og ikke bare for skolene, 
og ved å svare på kirkenes etterspørsel 
etter teologisk tekstmateriale samt at 
innsamlede midler i andre kirkesamfunn 
kunne øremerkes «deres» prosjekter. 
For Atle Sommerfeldt ble forståelsen 
av Kirkens Nødhjelp som en trosbasert 
organisasjon viktig.

– Jeg oppdaget at når vi sa at vi var en 
kirkelig og religiøs organisasjon, utvidet 
Kirkens Nødhjelps perspektiv seg til 
samhandling  også med andre religiøse 
organisasjoner. Vi kunne samarbeide 
også med moskeene og templene. 

Bistandssystemets kompetanse på 
religion var lav og forståelsen av dens 
betydning begrenset. Som religiøs 
organisasjon var vi bedre rustet til å 
samtale med andre om for eksempel 
kvinners rettigheter og rolle fordi vi selv 
i vår tradisjon har hatt og har tilsvarende 
diskusjoner, sier Sommerfeldt. 

Ved å løfte opp de religiøse aspektene 
kom man i posisjon til for eksempel 
å legge til rette for samtaler med 
utenriksministeren i Taliban om hvorvidt 
jenter bør få gå på skolen. Sommerfeldt 
ledet møtet som fant sted våren 2001. Vår 
felles skapelsesberetning ga en felles 
grunn for samtalen. I møte med krigen 
mellom Etiopia og Eritrea kunne Kirkens 
Nødhjelp legge til rette for at de fire 
store religiøse aktørene i begge landene 
kunne møtes. Kirkenes Verdensråds 
mulighet ble begrenset fordi de som en 
organisasjon av kirker ikke kom rundt 
den manglende kirkelige anerkjennelsen 
mellom de ortodokse kirkene i Etiopia 
og Eritrea. Men Kirkens Nødhjelp 
som religiøst forankret aktør kunne 
aksepteres som tilrettelegger. 

– Nøkkelen i interreligiøst samarbeid 
på bistandsområdet er å ta utgangspunkt 
i at alle mennesker er skapt i Guds bilde 
– så hva gjør vi med det? Da kan vi bruke 
deres egen religiøse argumentasjon for å 
få endret en praksis vi mener er uheldig, 
og vi kan spille på lag med de religiøse 
lederne som er enige med oss, sier 
Sommerfeldt. 

VIKTIG LEGITIMITET
Sommerfeldt mener at samarbeidet med 
religiøse aktører i de landene man jobber 
i ikke bare er en smartere og bedre måte 
å jobbe på. Han mener at samarbeidet er 

selve legitimiteten organisasjonen jobber 
ut fra. Det legitimerer arbeidet at man 
har en legitim religiøs institusjon som 
inviterer oss til å ledsage dem både i 
katastrofene og  i det langsiktige arbeid. 

– Selve håndverket er å skape en åpen 
samtale og en felles agenda mellom de 
som inviterer og oss som kommer for å 
hjelpe til. Nettopp her har det kirkelige 
systemet kommet lengst i å finne 
balansen mellom hva organisasjoner i 
Nord kan bestemme, og hva de som er 
tjent med hjelpen skal få legge premisser 
for, sier Sommerfeldt. 

IKKE BARE ENKELT
Det høres fint ut på papiret, men når 
man går inn på enkeltsaker, så er ikke 
samarbeidet med ulike religioner og 
etnisiteter bare enkelt. Som arbeidet 
i Rwanda etter folkemordet, der flere 
av kirkene hadde vært ansvarlige og 
deltagere i folkemordet, og man skulle 
hjelpe flyktninger i Kongo, der mange 
hadde deltatt aktivt i krigsforbrytelsene. 
Eller arbeidet i Afghanistan, der man så 
at kvinnene faktisk følte seg tryggere da 
Taliban hadde tatt over makten. De måtte 
gå med burka, men slapp å bli voldtatt på 
vei til butikken, påpeker Sommerfeldt. 

– Jeg er glad jeg er lutheraner og 
er opplært i at menneskets kapasitet 
til det onde er kjempestor også i 
bistandsorganisasjoner. Det samme er 
kapasiteten til kirken og religioner som 
fellesskap. Samtidig har man en utrolig 
kapasitet til det gode. Den kapasiteten 
må Kirkens Nødhjelp være med på å 
forsterke, både her hjemme og ute. Det 
er viktig å snakke sant om dette, også i 
Kirkens Nødhjelp, sier Sommerfeldt. 

Atle Sommerfeldts understreking 
av Kirkens Nødhjelps religiøse rolle 
er ytterligere styrket i strategien for 
2017. Det samme er hans syn på at 
retten til mat, vann og trygghet er en 
rettighet. Ingen skal takke for penger 
fra Norge som gir dem rent vann i 
landsbyen – det er en menneskerett!. 
Her snakker han med Francine 
Njibire i partnerorganisasjonen 
Association pour la Défense des 
Droits de la Femme i 2008.
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TEMA  PÅVIRKNINGSARBEID

Ungdommer lærer ungdommer å lobbe

Kirkens Nødhjelp og 
ungdomsorganisasjonen 
Changemaker har i flere 
år jobbet ut fra en innsikt 
om at varig endring må 
komme nedenfra.  Derfor 
dro Changemaker til 
Kongo for å lære bort godt 
påvirkningsarbeid. 
TEKST OG FOTO:  Thea Crawfurd Svensen 

GEOGO 289,-
GAVERSOMFORANDRERVERDEN.

NO

Det er spennende å se hvor 
store forskjeller det er på 
å være ungdom i Kongo og i 
Norge, men det som kanskje 
er enda mer fasinerende, er 

å se likhetene, forteller Changemakerne 
som har kurset afrikanske ungdommer.

Det siste året har Changemaker 
samarbeidet med Kirkens Nødhjelp 
på et prosjekt hvor det jobbes med 
reduksjon av kjønnsbasert vold i land i 
konflikt eller etter konflikt. Prosjektet 
strekker seg over DRC, Mali, Burundi, 
Somalia og Sør-Sudan. Changemakers 
oppgave har vært å etablere og 
assistere et ungdomsnettverk, særlig 
med tanke på beslutningspåvirkning. 
I oktober møttes 60 ungdommer fra 
de forskjellige landene i Etiopia for å 
etablere et ungdomsnettverk. Sammen 
lagde man en kampanje som rettet seg 
mot ratifisering og implementering 
av Maputo-protokollen. Siden har alle 
reist hjem og jobber hardt med å utvikle 
nettverket videre. 

MØTTE GRUPPENE I KONGO
To Changemakere dro til Kongo for å 
følge opp de to gruppene som finnes 
i landet, én i Goma og én i Bukavu. 
Dette er mennesker som brenner for å 
forandre sitt nærmiljø. For å lære, for å 
forstå og for å gjøre en forskjell.  Junior 
Sikabwe, 25,  fra Goma, men som har 

bodd seks år i København,  forteller at 
han ble engasjert i ungdomspolitikk da 
han bodde i København, og da han kom 
tilbake til Goma, hadde han med seg 
engasjementet.  

– Den største forskjellen ligger i 
kontakten mellom befolkningen og 
politikerne. I Danmark var det enkelt. 
Forskjellen mellom politikere og mannen 
i gata var ikke så veldig stor, og det var 
enkelt å komme i dialog med politikere 
helt opp på nasjonalt nivå. Her i Kongo 
er gapet mye større. Man har et mye mer 
tradisjonelt syn på autoriteter, og selv om 
folk stemmer ved valg, har de ingen følelse 
av at det skjer noen forandring på øverste 
nivå. Politikerne blir en egen gruppe som 
er adskilt fra resten av befolkningen. 
Allikevel tror jeg man kan være mer 
kreativ og åpen i måten man tenker på 
forandring på. Underskriftskampanjer er 
et eksempel på en metode jeg så fungerte 
godt i København, og som jeg tror vi kan 
ta med oss i arbeidet i Goma. Sosiale 
medier er også et verktøy vi kan benytte 
oss mer av, sier Junior Sikabwe.

ENDRING ER MULIG
– Tror du  forandring er mulig gjennom 
beslutningspåvirkning i Kongo? 

– Jeg har full tro på at vi kan forandre 
samfunnet. Her er det tradisjon for 
at mange organisasjoner og nettverk 
jobber med samfunnsmobilisering og 

opplysning. Dette er veldig viktig arbeid, 
og det er viktig at vi bygger videre på 
disse erfaringene, men at vi kan ha en litt 
annen vinkling med å jobbe for å forandre 
lover og strukturer heller enn person 
for person. Å ha Changemaker på besøk 
er en viktig inspirasjon fordi man får se 
andre unge som har fått gode resultater, 
som kan dele sine erfaringer og er aktive 
og engasjerte. Jeg tror det skaper mange 
nye tanker hos oss  og gir oss større 
tro på at ungdom faktisk KAN forandre 
verden, svarer Junior Sikabwe.

– Hvorfor bruker 40 ungdommer tre 
fridager på workshop om kjønnsbasert 
vold? 

– Kjønnsbasert vold er et tema det er 
vanskelig å forstå. Jeg tror folk har en 
tendens til å kun tenke på de ekstreme 
formene for kjønnsbasert vold, men det 
er viktig å forstå hvordan det eksisterer 
i hele samfunnet. Det er kun på den 
måten vi får endret stereotypiene om 
kjønn og kjønnsroller og får bukt med de 
mekanismene som skaper kjønnsbasert 
vold. Dette er mitt mål og grunnen til at 
jeg velger å engasjere meg  Jeg ønsker at 
folk skal tro på at de har en mulighet til 
å skape forandring, og at stemmen deres 
kan bli hørt, selv om man ikke er voksen, 
fra Kinshasa og politiker, sier Junior 
Sikabwe. 
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Noen spiller fele, sparker 
en lærkule eller samler 
på frimerker. Stefan 
Storm, innsamler i Kirkens 
Nødhjelp siden 2011, har noe 

såpass uvanlig som spillutvikling som 
en kjær hobby. Til nå har det stort sett 
vært familie og venner som har kunnet 
glede seg over Stefans kreativitet rundt 
stuebordet, deriblant hans nieser, som 
har latt seg henrykke av ordspillet Vrøvl.  
Siden nyåret har han imidlertid gått 
svanger med ideen om et kortspill der 
man får brynt seg på geografikunnskaper, 
men aller mest har det gøy og spennende. 
Etter hvert satt han med spiren til spillet 
der det handler om å samle flest mulig 
stikk i form av land, hovedsteder, kart og 
flagg. 

SPILL I BRYLLUP
– Problemet var at det i starten ikke var 
morsomt nok å spille, sier Stefan og 
forteller at han ved et lykketreff møtte 
Harald Viken, en annen kar med spilldilla, 
i et bryllup. 

– Han lærte meg å utvikle mekanikken 
i spillet og tok deretter med seg en 
prototype på skolen der han jobber. 
Elevene tok begeistret imot nyvinningen, 
og et lite halvår senere er altså Geogo 
høstens store nyhet i Kirkens Nødhjelps 
nettbutikk (gaversomforandrerverden.no). 
Reklamen forteller om spill og spenning 
for alle mellom 12 og 110 år. 

Geogo utfordrer så vel 
geografikunnskaper som evnen til å holde 
oversikt og tenke strategisk. Spillets 
«pappa» innrømmer lattermildt at han 
ikke er noen kløpper på sitt eget spill.

- Jeg er en nokså distre fyr som ikke 
er noen strateg og videre sliter med å 
holde oversikt. Jeg pleier å tape, flirer 
Stefan. Mer seriøs og fornøyd er han 
med at lanseringen av spillet samtidig 
gir anledningen til å snakke om sider av 
Kirkens Nødhjelps arbeid som vanligvis 
får litt lite oppmerksomhet.

SATSER PÅ ÅRETS SLAGER
– I likhet med Geogo handler vårt arbeid 
i stor grad om kunnskap, oversikt og 

strategi. Med rette stilles det store krav 
til bistanden, og det viktige arbeidet vi 
gjør må planlegges, overvåkes, evalueres 
og rapporteres. Det som ofte havner i 
sekkeposten «administrasjon» er i høy 
grad også kapasitetsbygging av våre 
partnere over hele verden, sier Stefan 
og lener seg ivrig over spillbordet ved 
spørsmålet om egne forventninger for 
Geogo.

– Det er på høy tid at geita, vår 
ubestridte bestselger i nettbutikken 
siden 2006, får en real utfordrer. Det 
kommer jo i salg i rett før høstferien, og 
jeg håper da at dette blir spillet som alle 
spiller nå i høst! 

Spillmaker Stefan samler sammen 
kortene på bordet, gremmes over nok et 
tap, men smiler bredt da han røper at han 
allerede sysler med fortsettelsen. 

– Vi planlegger å utgi flere utgaver 
med enda flere land, altså en utgave 
med de neste 18 landene og så videre. 
Forhåpentligvis er dette bare starten på 
moroa.  

Geogo 
utfordrer 
geita

Mannen bak Kirkens Nødhjelps splitter nye kortspill Geogo har store ambisjoner foran 
lanseringen nå i høst. - Det er på høy tid at geita, vår ubestridte bestselger i nettbutikken, 
får en real utfordrer, sier Stefan Storm. TEKST:  Arne Grieg Riisnæs FOTO: Håvard Bjelland

GEOGO 289,-
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AKTUELT  GEOGO
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AKTUELT  BARNESIDE

JUSTINA 
frå Ikonda i Tanzania

• Land i Aust-Afrika
• Det bur 54 millionar i Tanzania
• Dei snakkar swahili og engelsk

• Det er nesten tre gonger så stort 
som Norge

• «Hei» = «jambo»

Lag fuglemat i helga, 
gjerne sammen med en 
voksen! Bland frø, nøtter 
og brødsmuler i smeltet 
delfiafett, fyll massen i et 
rødløksnett 
oppi en kopp 
og sett til 
avkjøling. Fest 
en snor i nettet 
og heng opp 
ute!

I ein landsby i Tanzania, utanfor eit 
lite hus som er laga av jord og har 
stråtak, sit Justina og leikar. Ho 
likar aller best å leike at ho lagar 
mat. Ho brukar å ta vare på boksar 

som mora har brukt til å lage mat, og så 
leiker ho at sanden og gjørma er mat. 

Justina er heime med mora heile 
dagen for ho er ikkje gamal nok 
til å gå på skulen, og det er ingen 
barnehage der ho bur.

Justina har nokre vener som 
bur i nabohuset, men ho leiker 
også med storesystrene på sju 
og 13 år når dei ikkje er på skulen. 

Men det er ikkje alltid storesyskena 
er snille med ho, og då blir Justina litt 

lei seg. Heldigvis blir ho fort glad igjen, 
og syskena er gode på å bli venner igjen 
etter at dei har krangla.

Når Justina ikkje lagar sølemat, så 
likar ho å springe og å ete mat. Og då er 
det slik ordentleg mat ho vil ete, og ikkje 
gjørme.

Justina bur i eit land som heiter 
Tanzania. Der bur det også løver, 
elefantar og sjiraffar. Men dei bur som 
oftast i store parkar kor det ikkje bur 
menneske, så Justina har aldri sett slike 
dyr. Men ho har sett massevis av kyr, 
sauer, geiter og høns. Alle slike dyr løper 
fritt rundt i nabolaget til Justina.

Og no har dei fått reint vatn i landsbyen 
til Justina også. Før måtte dei drikke vatn 
som var skittent, og då kunne Justina og 
dei andre i landsbyen få vondt i magen. 
Men no er vatnet betre, og då treng ikkje 
Justina drikke sølevatnet, men leike med 
det i staden for.

 

Var du en av dem som koste seg 
med Kirkens Nødhjelps julekalender 
i fjor? Husker du at vi laget en 
annerledes julekalender – der man 
skulle gi noe til andre istedenfor 
bare sjokoladebiter og småleker? 
Vår tegner Håkon Strøm har jobbet i 
hele sommer med en ny julekalender 
– med mange spennende og snille 
kalenderluker. Vi har fått lov til å 
åpne en av lukene for deg – der du 

får vite hvordan du kan være 
ekstra snill med småfuglene 

og lage fuglemat med ting 
som mamma sikkert har 
liggende i kjøkkenskapet. 
Det er bare å begynne å 

glede seg til jul! Og det er lov 
å både glede seg til alle gavene 
man skal få og alle de gode 
kakene vi skal spise – samtidig 
som at du kan glede deg til 

muligheten adventstiden gir deg 
til å tenke på andre og gi hyggelige 
oppmuntringer til andre.

Ny julekalender er snart klar
HER ER EN AV LUKENE I 
ÅRETS KALENDER
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Tuva Krogh Widskjold,
Leder i Changemaker

OFTE STILTE SPØRSMÅL  
TIL CHANGEMAKER

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

	 I 2014 foreslo Finans-
departementet at Oljefondets 
Etikkråd, som skal påse at 
investeringer ikke bryter med 
fondets etiske retningslinjer, 
skulle legges ned. Etter press 
fra Changemaker snudde 
regjeringen i saken, og 
Etikkrådet ble opprettholdt.

	I 2013 fikk vi finansminister 
Sigbjørn “Siggy” Johnsen 
til å innføre land-for-land 
rapportering for å hindre norske 
selskaper fra å snyte på skatten 
i fattige land. En ny seier ble 
vunnet da et samlet Storting 
styrket dette regelverket i 2015.

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

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

Visste du at Tanzania taper 
17 milliarder kroner i 
skatteunndragelse og spesial-
avtaler hvert år? Disse 
pengene kunne doblet landets 

utdanningsbudsjett eller tredoblet 
helsebudsjettet.

For mens politikere i Norge krangler over 
skattesatser og gir asylsøkere skylden 
for å være en stor utgiftspost, er det 
langt stillere både om de grunnleggende 
utfordringene skattesystemet vårt står 
overfor og de flyktningene som ødelegger 
finansieringen av velferdstjenester verden 
over: skatteflyktningene!   

Måten vi skattlegger flernasjonale selskaper 
på er tilpasset en tid før internett og en tid med 
langt mindre handel over landegrensene. 
Skattesystemet er rett og slett utdatert 
og klarer ikke å skattlegge flernasjonale 
selskaper i dagens virkelighet. I 2017 ser 
vi fortsatt på flernasjonale selskaper som 
mange små selskaper med individuelle 
virksomheter i de ulike landene de opererer 
i. Slik kan flernasjonale selskaper lett flytte 
overskudd mellom egne datterselskaper 
i ulike land og gjemme overskuddet i 
skatteparadiser. Slik flyttes pengene bort 
fra landene der verdiene egentlig skapes og 
menneskene som faktisk skaper dem

Et utdatert skattesystem utfordrer 
velferdstjenester i hele verden, og aller verst 
går det ut over stater som allerede sliter 
med å tilby befolkningen gode helse- og 
utdanningstilbud. Bak tallene og skattelovene 
er det barn som ikke får gå på skole fordi det 
ikke finnes tilstrekkelig penger til å lønne 
lærere, mennesker som mister livet fordi 

sykehuset ikke har råd til å ansette nok leger, 
eller mennesker som aldri rekker frem fordi 
veiene til legen er ødelagt av forrige flom, og 
det ikke finnes penger til å bygge dem opp 
igjen.

Sammen med Kirkens Nødhjelp og 
KFUK-KFUM sier Changemaker tydelig 
ifra  om at det er på høy tid at politikerne 
oppdaterer skattesystemet. Vi foreslår 
en enhetlig tilnærming til skattlegging. 
Ved å se på de flernasjonale selskapenes 
virksomheter i de ulike landene som det de 
faktisk er, ett selskap, kan vi se hvor mye 
hele selskapet tjener globalt, og deretter 
fordele overskuddet basert på hvor stor 
verdi som skapes i hvert land. Slik kan 
vi gjøre skatteparadisene, områder og 
land med høyt hemmelighold og lav skatt, 
irrelevante og sørge for at skatten ender i 
land der ting faktisk produseres og det finnes 
arbeidsplasser.   

Vi har løsningene, nå trenger vi politisk vilje. 
Den norske skattedebatten må handle om 
mer enn å markere politiske skillelinjer, den 
må handle om å stanse skatteflukten som 
øker forskjeller og holder fattige i fattigdom. 
For å få til det trenger vi deg med på laget: 
Gå inn på www.ulikhet.no og skriv under på 
kampanjen. Klart vi kan lage et rettferdig 
skattesystem!
 
Er du mellom 13 og 30 år? 22. til 24. september 
arrangerer Changemaker høstseminar 
med global ulikhet, skatteutfordringer og 
kampanjearbeid på programmet. Påmelding 
på www.changemaker.no. 

Systemet har 
gått ut på dato
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AKTUELT  SPEKTERFESTIVALEN

Konfirmantene ble tvunget til å spille kanonball 
med bare én arm, og guttene måtte løpe dobbelt 
så lang som jentene – i skjørt. 
TEKST OG FOTO:  Aina Johnsen Rønning 

– Skikkelig urettferdig

Kirkens Nødhjelp og 
Changemaker hadde et 
omfattende program 
for konfirmanter under 
Spekterfestivalen i sommer. 

Målet var å få ungdommene til å reflektere 
rundt verdens urettferdighet. 

VIKTIG UNGDOMSLEIR
Konfirmasjonsleir er noe de fleste 
konfirmanter deltar på, men 
ikke alle får boltre seg med 1500 
ungdommer fra KFUM/KFUK og andre 
ungdomsorganisasjoner. Leiren på 
Kalvøya syder av musikk, teater, lek 
og moro. Samt festivalkirke, politiske 
debatter og andre mer seriøse aktiviteter. 

– Skal man lykkes med ungdommen, 
nytter det ikke bare å se inn i egen 
organisasjon, men å samarbeide med 
andre som jobber med de samme verdiene 
som oss. Changemaker samarbeider 
KFUM/KFUK med på flere måter. Vi vet 
at menighetene også samarbeider med 
organisasjoner som Changemaker, og at 
de setter pris på at vi tar dem inn i vårt 
opplegg, sier daglig leder i KM-event Erik 
Faye Lindvig. 

ULIKHETSKAMPANJE
Changemaker lanserte ulikhets-
kampanjen sin på ungdomsleiren. 
Kampanjen vil vise frem urettferdigheten 
i verden med et særlig fokus på hvor 

urettferdig det er at mange store, 
internasjonale selskaper lar være å 
betale skatt i de landene hvor de opererer. 
Konfirmantene måtte gjennom flere 
poster, blant annet løpe rundt med store 
vannkanner. For å understreke at dette er 
jentearbeid de fleste steder, måtte gutta 
trå til litt ekstra. 

– Det var utrolig tungt å løpe med 
skjørt. Jeg ser hvor urettferdig det er at 
det er jentene som må bære vann, sier 
Espen Fernando Aarvik. 

Kanonball er ikke det samme dersom 
det ene laget er hindret av handicap, og 
halvparten av konfirmantene ble delt 
inn i «land fra sør» og fikk stadig flere 
handicap å slite med. Det gikk naturligvis 
dårlig for de som måtte hinke eller spille 
med en hånd på ryggen. 

– Det føltes veldig urettferdig, men det 
er jo slik verden er. Jeg er glad for å vokse 
opp i Norge, sier Renate Jirgensone fra 
Sveio.

Den vanskeligste posten var nok likevel 
bærekraftstafetten, der ungdommene 
måtte plukke ut de 17 bærekraftsmålene. 
Tre av målene var falske, og valgte man 
dem, måtte man ta en ekstra løpetur. 
Sigbjørn Miteide Lønning løp flere 
etapper, og laget hans endte opp med 17 
riktige bærekraftsmål. 

– Jeg hadde ikke pugget dem i forkant, 
men jeg lette etter de som jeg syntes 
hørtes fornuftige ut, det jeg mente verden 

har bruk for. Jeg bommet på bærekraftig 
landbruk, siden jeg tenkte det var et 
naturlig bærekraftsmål, sier Lønning. 

ENKLE VIRKEMIDLER
350 konfirmanter fra blant annet 
Nord-Ådal, Sveio, Haugesund, 
Brumunddal, Haugaland og Tannum 
gjennomførte opplegget, og strålende sol 
bidro til at konfirmantene koste seg og 
tok alle utfordringene på strak arm. 

– Denne hinderløypa var en pilot, 
og det er første gang vi gjennomfører 
den. Det er også første gang vi er på 
Spekterfestivalen. Etter sommeren 
skal Changemaker og Kirkens Nødhjelp 
ferdigstille dette opplegget som skal 
være en ressurs for menigheter og 
konfirmantleirer, sier Elisabeth Meyer 
Eriksen i Kirkens Nødhjelp. 

– Dette var effektive øvelser med 
enkle hjelpemidler som vi fint kan bruke 
i vårt eget arbeid med konfirmantene. 
Vi har med oss 55 konfirmanter fra tre 
menigheter. Noen menigheter sender 
konfirmantene sine andre steder, så 
dette kan vi fint gjøre om igjen hjemme 
i Haugesund, sier sogneprest Sigve 
Hasseløy Clementsen, som fulgte 
interessert med fra sidelinja. 

1. Renate Jirgensone fra Sveio spiller urettferdig kanonball.   
– Ikke så lett å spille med bare en arm, konkluderer hun.

2. Sigbjørn Miteide Lønning tok flere runder i bærekraftssta-
fetten. 

3. Sogneprest i Haugesund Sigve Hasseløy Clementsen 
vil gjerne arrangere urettferdige hinderløyper også på 
Vestlandet. 

4. Espen Fernando Aarvik var en av gutta som måtte slite 
ekstra under vannbæringen -  der gutta måtte løpe dobbelt 
så langt som jentene – og i skjørt.

5. Kirkens Nødhjelps ansatte viser vei til vann.  
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AKTUELT  CHANGEMAKER 25 ÅR

Changemaker feiret 
25-årsdagen med kake og 
kampanjen Skatt 2.0, et 
rop etter nytt skattesys-
tem. Milliarder av kroner 
gjemmes i skatteparadis 
hvert år, og slik kan man jo 
ikke ha det.
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Changemaker er blitt 25 år og en selvstendig organisasjon, 
noe de selvsagt feiret i tre dager til ende. 
TEKST OG FOTO:  Aina Johnsen Rønning 

Changemaker 
bursdagsfeiret

Det var kakefest foran 
Stortinget med ballonger og 
aksjon for en mer rettferdig 
skattepolitikk. Mange av 
Changemakers venner tok 

turen, blant annet Hilde Frafjord Johnson, 
som hadde mye med Changemaker å 
gjøre da hun var utviklingsminister. Hun 
berømmet ungdomsorganisasjonen 
særlig for innsatsen for å få slettet 
u-landsgjelda og for å presse politikerne 
til å gjennomføre FNs tusenårsmål.

– Uten at dere presset oss politikerne, 
så ville vi kanskje ikke oppnå det vi 
gjorde. Nå er det kampen for de nye 
bærekraftsmålene som gjelder. Dere 
har sett at dere har fått det til før, og at 
det er mulig å få det til igjen. Kampen 
nå står om å få til en forpliktende 
stortingsmelding om hvordan Norge 
skal nå bærekraftsmålene, sa Frafjord 
Johnson. 

INTERNASJONALT ENGASJEMENT
Feiringen ble slått sammen med årets 
sommerleir – SommerSNU, som i år ble 
holdt på Rønningen Folkehøgskole i Oslo. 
Under festmiddagen var det så mange som 
ville være med på å feire bursdagsbarnet 
at leiren hadde doblet seg. Blant de rundt 
100 deltakerne og gjestene befant det seg 
representanter fra Changemaker-spinoff 
i resten av verden, det vil si Danmark, 
Finland, Kambodsja og Kenya. Flere av 
talerne kom inn på hvor stor inspirasjon 
norske Changemaker har vært for andre 
lands aktivister, som har lært at man ikke 
trenger å være titusener av personer for å 
presse politikere til endringer. 

– I Sør-Afrika var jeg på partnerbesøk 
og møtte en kvinne som hadde blitt 
kjent med Changemaker da hun besøkte 
hovedkontoret i Oslo. Da jeg var der, 
hadde hun arrangert en stor aksjon der 
ungdommer tok med seg madrasser, 
puter og dyner og laget soverom utenfor 

rådhuset i byen for at politikerne skulle 
ta seg en lengre hvil, slik at ungdommen 
skulle kunne ta noen politiske avgjørelser 
som bare måtte tas, sa generalsekretær 
Anne-Marie Helland i sin tale til 
landsmøtet. 

– Changemaker har fått til mye mer 
enn hva vi hadde drømt om da dette ble 
startet som et informasjonsprosjekt i 
Kirkens Nødhjelp i 1993. En viktig grunn 
til det er at det har vært en rekruttering 
til ledervervene som ingen andre 
organisasjoner kan ha vært i nærheten av, 
skrøt biskop Atle Sommerfeldt.

TELEFON FRA FN
Grand Old Man Petter Skauen var også på 
SommerSNU – for 25. år på rad. Erling 
Borgen kunne for en gangs skyld ikke 
komme – han kjempet mot atomvåpen 
hos FN i New York, men ble innlemmet 
i festmiddagen på telefon via Petter 
Skauens mikrofon. 

– Den neste kampanjen til 
Changemaker må være å få norske 
politikere til å skrive under på forbudet 
mot atomvåpen. Jeg er i FN sammen med 
130 land som nå skriver under på kravet 
om å forby atomvåpen, og det er en skam 
at Norge sier vi ikke kan skrive under så 
lenge vi er med i NATO, sa Borgen på 
telefon. 

– Husk at de sakene dere tar opp i 
Norge, er farlig å ta opp i mange land. 
Vi prøvde å etablere Changemaker i 
Guatemala, men måtte gi opp. Det var rett 
og slett for farlig, sa Petter Skauen da han 
fikk mikrofonen tilbake.

BT: Anne-Marie Helland overrakte en 
sjekk på 790.000 kroner til Changemaker 
– slik at organisasjonen har en 
startkapital når de nå skal stå på egne 
bein. – Vi er glade for at dere fremdeles 
skal dele hovedkontor med oss, men det 
er likevel et stort ansvar, blant annet 
arbeidsgiveransvar, formanet Helland.    
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TETT PÅ  IOANNIS GEORGIADIS

Hvem? 
	Ioannis Georgiadis 
er Kirkens Nødhjeps 
vannekspert i Midtøsten.

5 tett på
	Hvilke nettsider sjekker  
du jevnlig?
For å holde meg oppdatert er jeg 
innom bistands-og utviklingssider 
som IRIN News. Jeg følger også 
bistandsarbeidere, journalister 
og aktivister på Twitter. Særlig 
de som fokuserer på Midtøsten 
og da spesielt Syria og Irak. Når 
det skjer katastrofer, følger jeg 
humanitarianresponse.info, en side 
drevet av  UNOCHA og Relief web.

	Hva leste du sist? 
Normalt leser jeg bøker som er 
så langt unna jobbhverdagen min 
som mulig, bare for å slappe av. I 
sommer leste jeg Fear and Loathing 
in Las Vegas av Hunter S. Thompson

	En film som har gjort  
inntrykk? 
‘The Act of Killing’, en film om 
massedrapene i Indonesia på 
60-tallet. Det er utrolig å se hvordan 
drapsmennene ble beskyttet og 
behandlet bedre enn andre, og at 
ofrene det etter alle disse årene 
enda ikke har fått rettferdighet. 
	Hva gjør du for å slappe av?
Lese bøker, se filmer og TV-serier, 
gå lange turer og lage mat.

	Hvilken sak engasjerer  
deg mest?
Retten til gode sanitærforhold, 
bærekraftige avløpssystemer og 
gjenbruk av spillvann.  

Aktuell?
	Kirkens Nødhjelps ansvar for 
rent vann og gode hygieneforhold i 
flyktningleire i Hellas er i ferd med 
å avsluttes. Nå skal flyktningene 
inn i mer langsiktige boforhold.

– På verdens vanndag feiret vi med 
ansiktsmaling og moro for barna i 
flyktningleirene i Hellas. Mødre kom bort til 
oss og fortalte at dette var første gang de 
hadde sett barna sine glade siden flukten 
startet, sier WASH-ansvarlig for Kirkens 
Nødhjelp i Midtøsten, Ioannis Georgiadis.
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Georgiadis er i Norge en kort 
tur etter å ha jobbet et år med 
å forbedre sanitærforholdene 
i seks leirer i Hellas. Nå skal 
han til Amman for å jobbe 

videre der. Leirene i Hellas ble forbedret 
slik at de møtte standardkravene, og 
Kirkens Nødhjelp har nå hygieneansvar 
i bare én leir. De andre er overtatt av 
FN eller andre organisasjoner. De fleste 
tømmes, flyktningene flyttes til mer 
permanente oppholdssteder, og leirene 
klargjøres til eventuelle nye innrykk. 

– Vann, hygiene og sanitær er bare 
sett på som en del av den generelle 
infrastrukturen i Hellas, så dette blir ikke 
fulgt opp spesielt av de som nå overtar 
ansvaret, sier Georgiadis og legger til at 
det er spesielt utfordrende å jobbe med 
hygiene og sanitær blant flyktninger. 

– Flyktningene vil ikke være der de er, 
og derfor tar de ikke ansvar for at ting 
blir reparert og renholdt. Det er også 
vanskelig å drive hygieneopplæring fordi 
få melder seg som frivillige og enda 
færre tar på seg ansvar for å organisere 
grupper og holde møter, sier Georgiadis. 

TUNGRODD BYRÅKRATI
I fjor kom Kirkens Nødhjelp til det greske 
fastlandet for å bygge opp vann og sanitær 

i leirer som var satt opp av soldater på 
en dag eller to. Georgiadis beskriver det 
mer som militærleirer, upassende for 
familier og ikke egnet til å bo i over lengre 
perioder. Toalettene var av den kjemiske 
typen, og lukten var påtrengende. Kirkens 
Nødhjelp bygget løsninger tilpasset 
arabernes ønsker om toaletter der man 
kan stå, og kan vaske seg med vann 
etterpå. Byråkratiet, for eksempel for å 
få elektrisitet til toalettene, var tungrodd, 
forteller Georgiadis. 

– Selv om vi jobbet via partnere som 
hadde direkte kontakt med myndighetene, 
var det en utfordring å få tillatelse. 
Grekerne følte nok at vi var konkurrenter, 
og at de ikke trengte FN der for å få 
jobben gjort. Fordi Hellas er et EU-land, 
var det ikke mulig å gå rundt lovverket, 
og det var begrenset hva vi kunne gjøre i 
et system med mange offentlige aktører, 
dårlig informasjon mellom instansene og 
mye hierarki. Militæret hadde ansvaret, 
og vi måtte både til migrasjonsverket 
og til forsvaret for å få nødvendige 
tillatelser. Selv om militæret var gode 
på det praktiske, hadde de liten erfaring 
med flyktninger og var gjerne ikke så 
sensitive, sier Georgiadis. 

– Jeg kunne merke at folk var mer desperate eller 
deprimerte i de leirene der de levde under dårlige 
hygieneforhold, sier Ioannis Georgiadis.
TEKST:  Aina Johnsen Rønning FOTO: Håvard Bjelland/Privat/Kirkens Nødhjelp

Avgjørende 
for trivsel
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NORGE RUNDT

Erna møtte Kirkens Nødhjelp før G20-
møtet
 I juli var Norge gjesteland på G20-møtet i Hamburg. G20 består av de 19 
største nasjonale økonomiene i verden samt EU. Før statsminister Erna 
Solberg dro til Hamburg, inviterte hun Kirkens Nødhjelp, Changemaker og 
fem andre organisasjoner til et møte for å høre hva de ønsket at hun skulle ta 
opp med G20-landene. Kirkens Nødhjelp ba Solberg sette skatt og ulikhet på 
dagsorden. Skatteunndragelser og kapitalflukt tapper fattige land for enorme 
verdier og forsterker de økende økonomiske forskjellene i verden. 
– Kjemp for større åpenhet og nye rettferdige skatteregler som fungerer også 
for utviklingsland, lød appellen fra seniorrådgiver Kjetil Abildsnes i Kirkens 
Nødhjelp.

Regnskogsdemo
 Brasils korrupsjonsanklagede president 
Michel Temer blir møtt med demonstrasjoner og 
kritikk for feilslåtte tiltak mot avskoging når han 
kommer til Norge. Norge har bidratt med mer 
enn én milliard kroner til vern av regnskogen 
i Amazonas, men avskogingen øker. Kirkens 
Nødhjelp var med på demonstrasjonen utenfor 
statsministerboligen for å sikre rettighetene til 
urbefolkningen i Brasil.  

Bli med på leserundersøkelse!
Magasinet til Kirkens Nødhjelp har de siste par årene 
endret retning med mer fokus på fag og tema. Vi har 
gjort dypdykk i temaer som kjønnsbasert vold og 
bistand i krig og konflikt. Bladet er styrket visuelt 
med en dyktig fotograf, og vi har fjernet et par av de 
faste spaltene. Nå trenger vi din hjelp for å avklare om 
vi er på riktig vei. Hva synes du er bra og hva er dårlig 
med Magasinet slik det fremstår i dag? Hvordan kan 
vi endre kurs for å bli enda bedre?

Fremdeles betaler annonsene bak i bladet utgiftene 
for trykk og distribusjon, men for å styrke bladet 
i årene fremover har vi satt i gang en grundig 
leserundersøkelse med fokusgrupper og en 
nettbasert spørreundersøkelse som kommer før jul. 

Nå er vi ute etter deg som leser Magasinet grundig, 
og som har en mening om hvilken vei vi skal gå de 
neste ti årene. Undersøkelsen tar 5-7 minutter å 
gjennomføre, og alle som svarer er med i trekningen 
av èn av tre drikkeflasker. 

Vær oppmerksom på at eposten med leser-
undersøkelsen kan ha havnet i søppelposten, så ta 
en ta en titt der hvis du ikke finner mailen fra oss. 
Hvis vi ikke har eposten-adressen din og du ønsker å 
svare på spørsmål, kan du sende oss en beskjed på  
giver@kirkensnodhjelp.no eller ringe på  22 09 27 00.

Takk for hjelpen!
Hilsen Aina Johnsen Rønning 
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Hva er det unike – det som skiller 
mennesker fra andre skapninger?

Opp gjennom tiden er det gitt mange og lærde svar på et slikt 
spørsmål. Om jeg skulle foreslå et svar – og kun bruke ett ord, så 
tror jeg det skulle bli samtalen. 

At mine tanker og erfaringer, ideer og forestillinger lar seg formulere 
og formidle, at det mottas av den andre og ofte blir forstått, er litt av 
et mirakel!

Foran og over, under og etter samtalen ligger refleksjon og 
bearbeidelse av inntrykk og stemninger, forventninger og håp, men 
også usikkerhet, skuffelse og angst. Kun en brøkdel av alt dette 
uttrykkes i ord. Likevel fungerer samtalen. Den er mer enn ordene. 
Noen ganger formidles og forstås budskapet også uten ordene.

I samtalen blir jeg både bekreftet og påvirket. Erfaringer og kunnskap, 
fortellinger og påstander som deles setter spor – til det gode, men 
dessverre også til skade.  De utallige samtalene, budskapene jeg har 
tatt inn eller har tatt avstand fra har formet meg, bevisst og ubevisst. 
Det er slett ikke risikofritt. Manipulasjon og falske nyheter har gode 
kår, ikke minst i vår tid. 

Men større risiko løper jeg om samtalene opphører. I brudd skapes 
avstand, isolasjon og utenforskap. Jeg risikerer ikke bare å miste den 
andre, men også mye av meg selv. For det er i den andres nærvær, 
speilet i den andres øyne, at jeg lærer meg selv å kjenne – tenker jeg. 

I bibelen heter det at vi mennesker er skapt i Guds bilde, at vi alle 
er bærere av denne billedlikeheten – hele tiden. Kan det også bety 
at Gud gjenkjenner seg selv i oss – og at vi kan gjenkjenne Gud i 
hverandre? Om det skulle være slik, bør det få konsekvenser for 
hvordan vi tenker og forholder oss til hverandre. 

I våre anstrengelser for å håndtere konflikter og forskjeller 
mennesker imellom er det nærliggende å trekke grenser mellom oss 
og de. Er motsetningene truende nok, ender det lett med avskriving 
av den andre som dårlig eller som ond – og vi nøler ikke med å 
uttrykke det, ofte uten filter.

Går det an, som en alternativ strategi, å lete etter Gud – i den andre? 
Forestille seg på ramme alvor at den eller de jeg frykter også er 
bærere av Guds bilde?  Hva skulle det kunne bety for samtalene 
over ideologiske og politiske avgrunner, dialogene på tvers av 
religionsgrenser?

Kan det være slik at menneskers mirakuløse mulighet til forståelse 
og samhandling, oppgjør og forsoning, i seg selv er manifestasjonen 
av Gud-billedheten – et bilde på Guds forhold til menneskene – at det 
faktisk er det det handler om? Da har vi en underbrukt ressurs i våre 
hender – enda en kilde til håp. 

Av Knut Christiansen,
teolog og seniorrådgiver i Kirkens Nødhjelp. 

Andakt

Arendalsuka: 
Stortingsvalget – også et 
verdensvalg
 Det var stinn brakke da Kirkens Nødhjelp inviterte til frokostmøte 
om utviklingspolitikk under Arendalsuka i august. Kirkens 
Nødhjelp presenterte her rapporten «Verdensvalg 2017 – Hvor går 
utviklingspolitikken?» med blant annet en vurdering av stortingspartienes 
partiprogram. Generalsekretær Anne-Marie Helland innledet med ti 
klare utviklingspolitiske anbefalinger til Stortinget og regjeringen. – Det 
norske stortingsvalget er også et verdensvalg. På godt og vondt får norsk 
politikk konsekvenser langt utenfor Norges grenser. I Kirkens Nødhjelp 
vet vi at det nytter å kjempe for en mer rettferdig verden, og vi har tro på 
at norsk politikk kan bidra til en mer rettferdig verden, sa Helland. 

Heidi Nordby Lunde (H), Hilde Frafjord Johnson (KrF) og Anniken 
Huitfeldt (Ap) stilte til debatt og ga forsamlingen en frisk og 
engasjerende meningsutveksling. De diskuterte blant annet Norges 
rolle i utviklingspolitikken og hva som skal til for å lykkes med bistand 
og utvikling. 
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AKTUELT HAYDOM

Vi er på Haydom-stevne i 
Vennesla, et stevne for 
Haydom-støttespillere over 
hele Norge. Det er 15. gangen 
på rad at Haydoms venner 

arrangerer denne innsamlingsaksjonen 
og samlingen. 

FIKK EN LEVENDE HØNE
Rundt 500 mennesker har funnet veien 
til frikirken i Vennesla – på tross av 
ferie og strålende solskinn. Det er 
nesten ikke stoler ledig når lederen av 
Haydoms venner Thore Westermoen 
ønsker velkommen til støttespillere og 
prominente gjester, deriblant biskop Stein 
Reinertsen, som har besøkt Haydom to 

ganger de siste fire årene. 
– Møte med albinobarna gjorde et 

uforglemmelig inntrykk. De blir sett på 
som et delelager for mennesker, de er 
redusert til midler for andre menneskers 
grusomheter. Men så er det noen som 
ser dem, ansatte på Haydom gir dem 
skolegang og verdighet, sa Reinertsen, 
som oppfordret de fremmøtte til å grave 
dypt i lommeboka når kollekten skulle gå 
rundt.

– På Haydom tok folk med seg det de 
hadde. Gudstjenesten ble avsluttet med 
en auksjon av tingene de hadde med. 
Jeg fikk med meg en levende høne, sa 
Reinertsen, som ikke avslørte hva han 
gjorde med høna. 

90 ÅR OG SAMLINGSPUNKT
Haydom har i nesten 50 år vært en 
hjertesak for kristne på Sørlandet. 
Med årenes gang har man fått et bredt 
engasjement – der skoler, sykehus og 
bedrifter har samlet inn penger, dratt ned 
og lagt inn egen arbeidskraft og kommet 
tilbake som brennende ambassadører for 
sykehuset langt fra allfarvei. 

–Det er noe rart med Haydom – folk 
fra alle aldersgrupper kommer til oss, 
og det gjør noe med dem. Jeg tenker 
mye på starten. Alt var på skrætsj da vi 
kom, og vi bygde Haydom på kjærlighet, 
kunnskap og fellesskap, sa mamma Kari 
fra talerstolen.   

Det var Karis svigerfar som først kom 

Enormt engasjement for Haydom
«Alle» på Sørlandet og brorparten på Vestlandet kjenner til 
Haydom. Mange titalls brennende ildsjeler lever og ånder 
for sykehusdriften i Tanzania.
TEKST:  Aina Johnsen Rønning FOTO:  Lucian Muntean/Aina Johnsen Rønning/Kirkens Nødhjelp
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Lill Ann Aanensen har engasjert 
seg for Haydom i flere år 
og jobbet som sykepleier i 
vaksineprogrammet der. Også 
albinobarn blir tatt til Haydom 

for å få vaksine, derfor kjente Aanensen 
til hvem de var og hvor de bodde. Da 
alarmen gikk i 2015 etter at et av barna 
ble forsøkt kidnappet, skjønte hun at 
lykkejegerne var kommet til Haydom 
og at det var på tide å få disse barna i 
sikkerhet. 

– Vi ringte til de vi kunne og hentet 
resten i sykebilene våre. Det er noe av 
det tøffeste jeg noen gang har gjort – å ta 
albinobarna fra foreldrene, selv om alle 
skjønte at det var den eneste løsningen, 
sa Aanensen på Haydom-stevnet. 

I sommer prøvde igjen fire menn 
å bryte seg inn på området for å 
hente ut albinobarn. Heldigvis klarte 
sykehusstaben å beskytte barna. Når 
det ble kjent at albinobarn kunne leve 
trygt på Haydom, begynte foreldrene å 
komme med andre handikappede barn til 
Haydom.

– Funksjonshemminger er tabu mange 
steder, men vi ser at det nytter å hjelpe, at 
barna har godt av skolegang og at de er 
trygge på Haydom, la Aanensen til.   

Beskytter 
albinobarna
I Tanzania betyr for mange 
det å eie en legemsdel fra 
en albino at du blir rik og 
berømt. Det gjør at albinoer 
risikerer å bli drept hver 
eneste dag.
TEKST OG FOTO:  Aina Johnsen Rønning 

til Haydom som lege i 1954, og som var 
med på å bygge opp sykehuset. Kona 
Borghild var til uvurderlig hjelp – og har 
betydd mye for ettertiden på grunn av 
hennes sirlige sykehusjournaler, som 
har gitt forskere en unik dokumentasjon 
på folkehelse og medisinsk historie 
i Tanzania. Doktor Olaf Olsen var en 
gudfryktig mann med et sterkt kall, men 
det ble ikke mye tid til evangelisering. I 
boka Eventyret i Haydom skriver Bjørn 
Enes at Kari beskrev svigerfar Olaf som 
en «bedemann». «Og så forteller hun at 
han pleide å ligge på kne når han ba. Da 
han ble virkelig gammel og enkemann, 
var knærne helt utslitte av det. Siden 
han ikke kunne diskutere problemet 

med Borghild og håpe på hennes hjelp, 
satte han selv i gang med å sy puter 
til å feste rundt knærne. Det ble ikke 
noe imponerende håndverk. Men han 
opprettholdt kontakten med sin Gud og 
Frelser».  I 1961 tok sønnen Ole Halgrim 
over legegjerningen.  I dag er det endelig 
en tanzanianer som skal lede Haydom. 

– Dette er Haydoms familie, og det 
tenker vi mye på når vi jobber. Vi er glade 
fordi vi aldri er alene. 90-årsfeiringen av 
mamma Kari er en feiring av et mirakel 
på Haydom. Hennes kropp er nok i Norge, 
men vi vet at hennes hjerte er på Haydom, 
sa doktor Emmanuel Nuvaas til Haydoms 
venner på stevnet i Vennesla. 

Over:
Bernt Kvarstein har jobbet for 
Haydoms venner i snart en manns-
alder.  90 år gamle Kari Evjen Olsen 
kom til Haydom i 1961, og er bare 
kjent som «mama Kari». 

Til høyre:
Harket-familien engasjerte seg 
tidlig for Haydom, og engasjementet 
er gått i arv. Morten Harket prøver 
å sette av tid til å synge på hvert 
Haydomstevne, til  stor glede for 
mamma Kari. 
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AKTUELT HAYDOM

–I morgen tidlig skal jeg ha 
møte om aksjonen vi skal 
ha i november. Det gjelder 
å få inn sponsorpenger om 
vi skal overgå den forrige 

som brakte inn 800.000,-. Jeg trenger 
mer enn det for å skaffe to nye sykebiler 
til Haydom, sier rogalendingen.

HATET FERIER
Man kan mistenke sponsorer og andre for 
å åpne lommeboka fordi de vet at Ingar 
Kvia ikke tar et nei for et nei. Til og med 
de ansatte på Haydom puster lettet ut når 
han drar. De vet at dersom maskinene 
ikke er gullende rene når han kommer, er 
det stygge blikk å høste. 

– De er glade når jeg kommer, og jeg 
tror nok de er glade når jeg drar. Jeg 
klarer ikke å styre engasjementet mitt, 
sier Ingar, som motstridende kom til 
Haydom første gangen. 

– Jeg har alltid jobbet hele tiden og har 
ikke hatt lyst på ferie, men søsteren min 
og mannen jobbet på Haydom i 10 år og 
ville ha besøk. I 1997 dro jeg nedover og 
ble sjokkert over hvor dårlig utstyr og lite 
ressurser de hadde der. Da begynte jeg å 
skrive leserbrev til avisene hjemme, sier 
Ingar. 

ALLE BLIR AMBASSADØRER
Nå har arbeidsnarkomanen vært i 
Tanzania 26 ganger og pisket de ansatte 
rundt. Han avkrefter myten om at 
afrikanere er late, og er imponert over 
hvor mye de får til under kummerlige 
forhold. Suksessen tilskriver han i stor 
grad mamma Kari. 

– Det er 1200 gjester innom Haydom 
hvert år. Tenk det! En gang mente man at 
det var blitt for mange hvite på Haydom, 
men mamma Kari understreket at hver 
gjest er en velsignelse. Årsaken til at 
Haydom går så godt, er etter min mening 
gjestene. Alle tas så godt i mot at de blir 
ambassadører når de kommer hjem, sier 
Ingar. 

–Haydom er jo godt kjent på Sørlandet, 
men kjenner vestlendinger til sykehuset?

– Før jeg begynte å skrive i avisene 
og sende ut masseutsendelser til 
gardbrukere og bedriftseiere var det nok 
bare de gamle misjonærene som kjente 
til Haydom. Nå vet de mer, sier Ingar, 
som på tross av 14 millioner innsamlede 
kroner betaler reisene sine selv.

– Jeg slutter heller enn å ta fem kroner 
og femti øre i administrasjon. Dette er 
et lite, jordnært prosjekt som er blitt 
vanvittig stort, på grunn av frivillige som 
meg, sier Ingar. 

Kristen Fløgstad kom hjem fra 
Haydom dagen før stevnet etter 
å ha sett til at solcellepanelene 
er blitt forsvarlig satt opp. 
Fløgstad, som fremdeles 

innehar norgesrekorden i tresteg, har 
de siste 20 årene brukt energien sin på å 
samle inn penger til Haydom. 

– Ikke alene, selvsagt. Vi har mange 
med oss på laget. Som Lions her, 
videregående skoler og Ingeniører uten 

grenser, sier Fløgstad. 
– Hvorfor satse på solceller og ikke 

medisinsk utstyr?
– Økonomien på Haydom er nå veldig 

anstrengt, og de har en krevende jobb. 
Nå har vi innstallert solcellepaneler etter 
norsk standard som vil gi gratis strøm i 
mange, mange år, sier Fløgstad, som 
tidligere har jobbet som landrepresentant 
for Kirkens Nødhjelp i Sør-Sudan. 

Samlet inn 14 millioner
Ingar Kvia taler Haydoms sak på inn- og utpust. Energibunten har samlet inn millioner 
over 20 år, og han gir seg ikke med det første. 
TEKST OG FOTO:  Aina Johnsen Rønning 

– Jeg er bitt av en sykehusbasill og vil 
gjerne ha mer, sier Ingar Kvie i Haydoms 
venner. Nå samler han inn til to nye 
sykebiler. – Helsesentrene i distriktene 
får alltid de dårligste bilene, og det 
skjærer meg i hjertet at de kjører rundt 
uten aircondition og firehjulstrekk.    

Solceller sparer driftsutgifter
Mer enn 50 solcellepaneler er installert på Haydom 
sykehus. Strømutgiftene vil derfor bli 40.000 lavere de 
neste 25 årene.
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Hvert år bidrar den mannlige 
delen av Harket-familien med 
en minikonsert på Haydom-
stevnet. Morten Harket stiller 
opp så ofte han kan. 

– Hele dette (Haydom-prosjektet) 
handler om vilje til å få til noe, og det 
manifesterer seg på mange ulike måter. 
Det lille jeg kan gjøre er å rydde unna 
slik at jeg får mulighet til å delta. Det 

er aldri lett, sier Harket som hvert år 
«står ansikt til ansikt med en rekke 
veldedighetsprosjekter». 

– Det er jo pappa og onkel som drar det 
i gang. Det er jo en levning fra den gangen 
da de var unge og hadde et mannskor. Nå 
har de dratt oss unge med, sier Morten 
Harket. 

– Er det slik at hele familien er 
musikalske?

– Det er nok ikke alle som er like 
lekne i forhold til det musikalske, men 
terskelen handler ikke om ferdigheter, 
forsikrer Harket. 

– Har du spilt salmer i en frikirke før?
– Pappa dro med meg og bror min rundt 

da vi var mindre. Jeg spilte trombone og 
bror min trompet. Men, vi har vokst opp 
tilknyttet en vanlig lutheransk kirke. 

Haydom sykehus vil få 
mindre norsk-statlig støtte 
fremover, og det er en tung 
jobb å få betydelig støtte fra 
myndighetene i Tanzania. 

Sykehuset er allerede sterkt anerkjent 
av tanzanianske myndigheter som en del 
av den offentlige nasjonale helseplan, 
men det må arbeides mer intenst 
opp mot kvalitetsforbedringer slik at 
sykehuset har en enda sterkere posisjon 
inn mot  nasjonale prioriteringer og  
budsjettprosesser, effektivisere driften,   
og forbedre administrasjonen. 

– Det er en utfordring å få 
organisasjonen med på prosessen, for de 
er vant med å få donasjoner fra utlandet. 
Men, nå må vi akseptere realitetene og 
tenke nytt, sier Dr  Emanuel Nuwass, 
som er ny daglig leder for Haydom.  

– Er det uaktuelt å la pasientene 
betale?

– Vi ber allerede om egenandeler, men 
i liten grad. En god del av pasientene er 
eldre, barn og fattige, og vi vil aldri få dem 
til å betale det det koster å behandle dem. 

– Hvorfor er det så vanskelig å få 
driftstøtte fra myndighetene i Tanzania?

– Fordi en stor del av landet er fattige 
småbønder, er det vanskelig å få inn 
skatteinntekter, og regjeringen klarer 
ikke å dekke de utgiftene de allerede 
har. Dessuten tror de at siden vi er 
eid av en kirke, så får vi inn så store 
donasjoner at vi ikke trenger støtte. Men 
vi er transparente overfor myndighetene 
og viser at vi ikke har noe å skjule, sier 
Nuwass. 

– Hvor viktig er det for dere at Kirkens 
Nødhjelp har engasjert seg i Haydom?

– Vi ser at Kirkens Nødhjelp har et stort 
fokus på intern kapasitetsbygging, og at 
de har erfaring fra andre land som vi kan 

dra nytte av. Særlig de suksesshistoriene 
fra andre institusjoner som har klart seg 
selv etter hvert. Jeg tror Haydom har en 
stor mulighet til å bli bærekraftig dersom 
vi lykkes med strategiene vi nå jobber 
med, sier Haydoms første tanzanianske 
sjef.

Haydoms 
husband
– Dette er helt annerledes 
enn de forholdene jeg 
ellers opptrer under, og det 
har jeg bare godt av, sier 
Morten Harket.
TEKST OG FOTO:  Aina Johnsen Rønning 

Skal styre skuta
– Uten norsk bistand vil 
Haydom kollapse. Og det 
er ikke bare snakk om 
en kollaps for sykehuset, 
men det vil bety døden 
for mange i området, sier 
doktor Emanuel Nuwass. 
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– Sviktet 
av kirken

– Ja, vi føler oss sviktet av verdens kristne. Kirken kompromisser for 
mye på rettferdighet. Jesus gikk hele veien til korset for å hjelpe de 
svake, sier den kristne palestineren Hind Khoury.  
TEKST:  Aina Johnsen Rønning FOTO:  Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Det er bare 1 % kristne 
igjen i Palestina. Da krigen 
begynte, var det 20 % kristne 
i områdene. Folk flykter fordi 
situasjonen er blitt umulig, 

men Hind bebreider ikke sine muslimske 
naboer. 

– Vi har bodd side ved side i 
generasjoner, men Israel har praktisert 
en delingspolitikk siden 70-tallet, da vi 
ble spurt om hvorvidt vi var kristne eller 
muslimer da vi passerte kontrollpostene. 
Jeg er palestinsk først og deretter 
kristen. De palestinske myndighetene 
har alltid vært bevisste på å plassere 
kristne i ledende politiske stillinger, sier 
Hind, som selv har vært minister i det 
palestinske selvstyret.

– Det er Israel som prøver å gjøre dette 
til en religiøs konflikt. Det er en politisk 
konflikt som krever politiske løsninger. 
Å gjøre det til en religiøs konflikt er en 
farlig vei å gå, sier Hind. 

VERDEN LUKKET SEG
Hind var 14 år da 6-dagerskrigen brøt ut, 
og husker godt et fritt Palestina. 

– Vi vokste opp i skyggen av 
flyktningleirene. Folk led, men de led 
med stolthet. Jeg hadde en lykkelig 
barndom. Vi kunne reise overalt, og jeg 
elsket å besøke de historiske stedene – 
de finnes jo overalt. Da krigen kom, følte 

vi at verden lukket seg rundt oss. Det var 
dramatisk da de israelske styrkene kom 
inn. Mange flyktet, og jeg mistet mange 
av vennene mine, sier Hind. 

KJÆRLIGHETENS LOGIKK
I mange år gikk Hind rundt og hatet. 
Hatet at israelerne «tok rommet ut av 
livet mitt», hatet kontrollpostene, hatet 
blokaden og det israelske militæret. 
Så tok hun et oppgjør med seg selv og 
valgte «kjærlighetens logikk», som er 
grunnlaget for Kairo-dokumentet.  

– Jeg ble en person jeg ikke likte. Hatet 
spiste meg innvendig. Jeg så at det å drepe 
håpet er en del av politikken som drives 
mot oss. Osloavtalen ga oss et enormt 
håp, men nå ser vi jo at Israel aldri mente 
å følge avtalen, og at det internasjonale 
samfunnet ikke gjorde jobben sin. Men 
problemet var ikke Osloavtalen. Det er 
den eneste løsningen. En ettstatsløsning 
er et apartheidsystem og ingen løsning, 
sier Hind.

– Hvordan er det å leve i Palestina i 
dag?

– Vi er usikre, vi har ingen kontroll 
over livet vårt. Landet vi eier kan ikke 
brukes. Vi har ikke stemmerett. Vi blir 
fattigere for hver dag. Vi er redde for 
at dokumenter som er gyldige i dag, er 
ugyldige i morgen. Vi må forholde oss til 
et språk vi ikke forstår. Vi vet at israelerne 
vil ha oss ut. Vi lever på kanten hele tiden. 
Det er smertefullt å leve slik, sier Hind.

KAIROS er et teologisk dokument som ble lansert i Betlehem 11. desember 2009. Gjennom dokumentet tolker palestinske 
kristne situasjonen i lys av sin tro.

I Kairos-dokumentet har palestinske teologer tolket Bibelens budskap. De sier at «konklusjonen er at Jesus budskap 
om rettferdighet, nestekjærlighet og forsvar av de undertrykte ikke lar seg forene med en legitimering av den israelske 
okkupasjonen av Palestina». De utfordrer også det internasjonale samfunnet og særlig kirkene i verden til å vise gjennom ord 
og handling at de står mot urettferdighet, og at de vil arbeide for en rettferdig fred i regionen.

– Vi gir aldri opp, generasjon etter 
generasjon venter på Godot, sier 
Hind Khoury, som er en av få kristne i 
Palestina. 

AKTUELT  PALESTINA
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ANNONSER

Advokat
Bjørn Trygve Nilsen
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DRØNEN
HAVFISKE

Folkeuniversitetet

Butikk

Storhusholdning

Norganic er en 
totalleverandør av

 økologiske 
varer til:

www.norganic.no | post@norganic.no

Bakeri

Industri
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ANNONSER

Fred. Olsen & Co.

Off shore Drilling – Cruise – Renewable Energy

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

www.infodoc.no

Infodoc 
Plenario

Trygt, stabilt og effektivt
- Laget for fremtiden

HARDHAUS AS

MAGNUS & CO

Steinkargata 29, 4006 Stavanger 
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Water-to-Go™

DRIKKEFLASKEN SOM 
RENSER VANN PÅ TUR

• med nanofilter utviklet for NASA
• fjerner 99,9 % av alle patogener
• BPA-fri plast, biologisk 

nedbrytbart filter

KUN 499,-

KUN 250,-

www.gaversomforandrerverden.no
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ANNONSER

Innsats mot piratvirksomhet krevere løsninger på land. 
Derfor støtter vi Kirkens Nødhjelps arbeid.
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arne blystad as

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

www.blystad.no – www.oHt.no

Innsats mot piratvirksomhet krevere løsninger på land. 
Derfor støtter vi Kirkens Nødhjelps arbeid.
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Slik bruker vi pengene: Slik jobber vi:

Går til formålet 

Administrasjon

Anska�else av midler 

Langsiktig utvikling

Nødhjelp

Beslutningspåvirkning

Går til formålet 

Administrasjon

Anskaffelse av midler 

Langsiktig utvikling

Nødhjelp

Beslutningspåvirkning

Går til formålet 90, 2 % 

Administrasjon 6,5 %

Anskaffelse av midler 3,3 % 

Langsiktig utviklingsarbeid 64,9 %

Nødhjelp 24,3 %

Beslutningspåvirkning 10,8 %

88,6

6,9

4,5

I sommer har vi reist landet 
rundt og snakket med tusenvis av 
nordmenn om hvordan rent vann 
redder liv og forandrer liv. Tusen 
takk for alle gode møter!

Tusen takk til deg som stoppet 
opp og fortalte oss at du allerede 
støtter Kirkens Nødhjelps arbeid – 
det er alltid hyggelig å høre!

Og en spesielt stor takk til deg 
som valgte å bli fast giver til 
arbeidet vårt i sommer! Hvert 
månedlige AvtaleGiro-trekk kan 
sikre ett menneske varig tilgang 
til rent vann. Du er med og redder 
liv og forandrer liv hver eneste 
måned!

Er du ikke fast giver allerede? 
Registrer deg for månedlig gave 
på kirkensnodhjelp.no eller ring 
oss på 22 09 27 00.

Hilsen alle oss i Kirkens Nødhjelp

TUSEN TAKK!




