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Forsiden: 20 år gamle Naru med datteren
Avisha Khatun fortviler over broren sin som
ble arrestert av Myanmars militære like før
han skulle krysse grensen til Myanmar. Hun
frykter at broren skal lide samme skjebne
som onkelen, som ble kvalt, halshugget og
skutt av soldatene. – Han ble drept tre ganger,
fortviler Naru, som vi møtte i verdens største
flyktningleir i Bangladesh.
Foto: Håkon Haugsbø/Kirkens Nødhjelp
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Fremtidens bistand

M

åten vi driver bistand på har
endret seg mye de siste 15–20
årene. Først og fremst fordi
vi lærer av våre feil. Vi har
fått mye bedre rutiner for å
unngå å bli svindlet, og vi tenker fremtidig
vedlikehold allerede når brønner bores –
for å ta et par eksempler. På samme måte
kommer bistanden til å endre seg mye de
neste 15 årene. Digitale løsninger vil gi
bedre mulighet til å gjøre bistanden mer
effektiv der den foregår – ute på landsbygda i
Tanzania, i konfliktområder i Midtøsten eller
i lokalsamfunn i Haiti. Lokale partnere vil få
en enda viktigere rolle og styre bistanden
i større grad, og de som får bistanden vil
måtte investere litt fra egen lomme. Fordi
vi ser at lokal forankring og medvirkning gir
bedre resultater og mer bistand per krone.
Med jevne mellomrom kommer det
rapporter og ekspertuttalelser i media som
konkluderer med at bistand ikke virker.
Den løfter ikke folk opp av fattigdom, den
forsvinner i krig og konflikt eller bare er en
dråpe i havet i forhold til behovene. Etter 70
år med bistand er dette kritikk vi i Kirkens
Nødhjelp kjenner godt til, og tar på alvor.
Våre givere må være trygge på at vi bruker all
den kunnskap og klokskap vi kan for å hjelpe
flest mulig for de pengene vi får inn.
Det er en stor utfordring at den bistanden
vi mener hjelper mest på lang sikt, er den
som er vanskeligst å telle på kort sikt. Det
politiske påvirkningsarbeidet som drives
for å endre årsakene til fattigdom i Norge,
i landene Kirkens Nødhjelp jobber i og
globalt, er det som virkelig kan endre verden.
Nødhjelp redder liv her og nå, mens arbeidet
for en rettferdig skattepolitikk skaper varig
omfordeling. Et bedre lovverk for kvinners

rettigheter kan endre et samfunn for
godt. Arbeid for å stanse klimaendringer
er avgjørende for mennesker som lever
i land som er sårbare for havstigning og
naturkatastrofer. Vi ser at pengene sitter
løst når en katastrofe treffer, mens det er
vanskeligere å få gjennomslag for prosjekter
som forhåpentligvis skal endre et samfunn
nedenfra og varig – men som tar lengre tid.
Det er også problematisk å jobbe langsiktig
når bevilgninger fra givere som Norge og
andre land ofte er på ett år av gangen.
I dag er det fremdeles et for stort skille
mellom det langsiktige arbeidet og
humanitært arbeid, altså nødhjelpen.
På det langsiktige samarbeider vi med
lokale partnere, men når en katastrofe
inntreffer, rulles oftest det internasjonale
hjelpeapparatet ut. En årsak til dette er at de
lokale partnerne har begrensede ressurser
og tilgang på finansering. Men de er der
før, under og etter at katastrofer skjer, og
vet hvor skoen trykker når behov oppstår.
Nettopp derfor må lokale aktører involveres
mer og få en større del av nødhjelpspotten.
En flyktningkrise varer gjerne i 15–20 år, og
da blir man nødt til å tenke både kortsiktig og
langsiktig.
Veien frem til morgendagens bistand vil
som i dag innebære prøving og feiling. Vi må
tørre å tenke stort, nytt og «utenfor boksen».
Derfor tester vi ut hvordan vi kan styrke
partnersamarbeidet vårt videre, digitale
løsninger, utdeling av kontanter i stedet
for tradisjonell varehjelp, og samarbeid
med privat sektor. Noe av det kommer til å
gi bedre resultater enn gårsdagens måte
å drive bistand på. Men viktigst er det at
hjelpen tross alt kommer frem.
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5 AKTUELT: BANGLADESH
Situasjonen til de fordrevne rohingyaene i Bangladesh er
hjerteskjærende vanskelig, med tusenvis av foreldreløse barn
og mange med store traumer. Vi har vært i verdens største
flyktningleir, der Kirkens Nødhjelp har fått ansvar for vann og
sanitær.
6 AKTUELT: ANGOLA
Angola er et av Afrikas rikeste land, samtidig som at 70 % lever i
dyp fattigdom. Å jobbe for en bedre fordeling og en større respekt
for menneskerettighetene er ikke ufarlig, men Kirkens Nødhjelps
partnerorganisasjon i Angola er optimistisk etter at landet i vår
fikk en ny president.
8 VERDEN RUNDT
Se glimt fra Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden
10 TEMA: FREMTIDENS BISTAND
I dette nummeret har vi spurt forskere, byråkrater og
bistandsarbeidere om hvordan bistand som fungerer, og hvordan
man bør jobbe fremover.
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Møt Klaus Sonstad
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Kirkens Nødhjelp koordinerer Ledsagerprogrammet, der
frivillige sendes til Israel/Palestina for å observere og beskytte
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Berg kombinerte oppdraget med det han kan best – å intervjue
partene i den betente konflikten.
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Brita Bye, avtroppende styremedlem i Kirkens Nødhjelp
44 AKTUELT: TROND MOHN		
I flere år visste ingen hvor millionene som stadig dryppet inn
til idrettslag, forskning og andre samfunnsformål, kom fra. Til
slutt klarte en gravende journalist å avsløre den hemmelige
velgjøreren: Bergenser og næringslivsleder Trond Mohn stod bak
de mystiske donasjonene.
46 ANDAKT
46 NORGE RUNDT
		 Se glimt fra lokale aktiviteter
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KONTANTER: En fjerdedel av arbeidet til Verdens
matvareprogram er nå kontantutbetalinger. Kirkens
Nødhjelp tror dette kan gjøre humanitære operasjoner 20
% billigere, og tester ut ulike former for kontantkort, apper
eller kuponger. Det handler også om verdighet for de som
mottar bistanden.

25

»

Kirkens Nødhjelp-magasinet utgis fem ganger i
året i et opplag på cirka 60 000. Bladet er gratis
og sendes til alle givere og støttespillere.
Ønsker du å motta Kirkens Nødhjelpmagasinet? Send din postadresse til giver@nca.
no.

LEDER

Generalsekretær i
Kirkens Nødhjelp

»

Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med
mennesker og organisasjoner over hele
verden for å avskaffe fattigdom og
urettferdighet.
Vi gir nødhjelp i katastrofer og jobber
langsiktig for utvikling i lokalsamfunn. For
å fjerne årsaker til fattigdom påvirker vi
samtidig myndigheter, næringsliv og religiøse
ledere til å ta riktige beslutninger.
Kirkens Nødhjelp er en felleskirkelig
diakonal organisasjon for global rettferdighet.
Vårt arbeid utføres uten intensjon om å endre
menneskers religiøse tilhørighet.
For å sikre effektivitet og skape resultater
er Kirkens Nødhjelp medlem av ACT Alliance,
en av verdens største humanitære allianser.
Alliansen består av kirkelige organisasjoner
over hele verden og samarbeider med
organisasjoner uavhengig av religiøs
forankring.
Kirkens Nødhjelp - Sammen for en
rettferdig verden!

Anne-Marie Helland

KONGO: Krigen i Kongo presser mange på flukt, og i en
kaotisk situasjon kan barn komme bort fra foreldrene
sine. Dette skjedde med 14 år gamle Jean, som måtte ta
voksenansvar for lillebroren sin. Heldigvis slapp de å være
foreldreløse så veldig lenge.

32

»

PORTRETT: Klaus Sonstad er moroklumpen fra
Trondheim som regjerte radioen med «Are og Odin» i
flere år. Siden han hadde sagt ja til å lede julekonserten til
Kirkens Nødhjelp, måtte han også si ja til å dra ut på tur
for å se hvordan Kirkens Nødhjelp faktisk jobber. At han
havnet midt i verdens største flyktningleir, ble en mildt
sagt sjokkerende opplevelse.
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A K TUELT BANGLA DESH

Tragedier
i kvart telt

Bangladesh
Befolkning:
164,4 millioner
Hovedstad: Dhaka
Språk: Bangla, engelsk,
urdu
Forventet levealder: 69 år
Fattigdom: 43,6 % lever i
ekstrem fattigdom
Utdanning: 5,2 år
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KOTOPALONG, BANGLADESH: I verdas største flyktningleir rommar
kvart einaste telt historier om grufulle overgrep mot rohingyaene frå
Myanmar. T EKST OG FOTO : Håkon Hau gs bø

S

awkat Ullah Begum (40) og sonen tar
imot utanfor sin nye heim, bygd av
bambusrør og presenningar. Etter 12
dagar på flukt, kom dei og resten av
familien til megaleiren Kotopalong,
rett over grensa frå Myanmar.
Den høgreiste mannen inviterer inn i teltet, som
rommar tre familiar og tragediene deira. Sawkat
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fortel først om kva som skjedde i landsbyen hans
i Myanmar, i slutten av august:
– Ein morgon kom fleire helikopter i lav høgde
over hustaka og starta å skyte på oss. Det krydde
etter kvart av soldatar på bakken. Kona til min
yngste bror var høggravid og greidde ikkje å
flykte. Ho blei tatt til fange og skoten i hovudet.
Så skar soldatane opp magen hennar med kniv.

Sidan broren hans døydde av sjukdom
like før angrepa på rohingyaene starta,
har Sawkat og kona no ansvaret for to
foreldrelause barn under tre år, i tillegg
til sine eigne to små.
Kona Dilder Begum (30) har Azizur
Rahaman på armen. Toåringen har hovna
opp i ansiktet etter eit insektsstikk han
fekk då familien gøymde seg i bushen,
medan væpna menn gjekk frå hus til hus
inne i landbyen:
– Soldatane stilte opp mennene på
rekke i gata, og skaut dei i tur og orden.
Dei unge kvinnene blei tatt med ut i

skogen og voldtatt, fortel Dilder Begum.
– Eg har sett gamle menneske og små
barn bli sperra inne og brende levande i
husa sine. Eg har ikkje ord for kva som
har skjedd.
20 år gamle Naru er søster til Sawkat
og mor til vesle Avisha Khatun, eitt og
eit halvt år gamal. Ho uroar seg over sin
eldste bror på 55, som blei arrestert av
Myanmars militære rett før han skulle
krysse grensa over til Bangladesh.
– Verdssamfunnet kan ikke ha forstått
hva som foregår i Myanmar, kva overgrep
vi rohingyaer blir utsatt for. Dette er et

systematisk folkemord.
Naru fortel om onkelen sin, som var ute
på markene og pløyde jorda, då soldatane
kom:
– Han ble først kvelt med tauet han
hadde bunde ei av kuene i. Så skjaut
soldatene han i hovudet, før dei til slutt
kuttet over strupen hans. Han ble drepen
tre gonger. Det er helt meiningsløst.

KIRKENS NØDHJELP MAGASINET
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A K TUELT ANG OLA

Der rikdom SKAPER fattigdom

Lucia da Silveira.

Dei bur i eit land med ein enorm rikdom, men dei treng
likevel pengehjelp utanfrå for å kunne halde på jobbane sine.
Dei er menneskerettsforkjemparar i Angola.

B

T EKST : Vegard Tjørhom FOTO: H åvard Bje l l an d/K irke n s Nø dh je l p

ygget har ein beskjeden fasade
med gitter utanpå vindauga,
og
trappeoppgangen
gjev
assosiasjonar til ei gamal
sovjetisk bustadblokk. Det er
i desse anonyme lokala dei held til, den
vesle organisasjonen AJPD, som kjempar
ein menneskerettskamp i Angola. Det er
ingen enkel kamp.
– Angolanarar som jobbar med
menneskerettar, må vere førebudde på at
alt kan skje. Regjeringa ser på oss som
politikarar, og ikkje nøytrale. Men eg er
ikkje redd. Me veit kva me risikerer, og
alle skal døy ein dag, seier 42 år gamle
Lucia da Silveira.
NOKRE RIKE, MANGE FATTIGE
Ho har gått gradene i organisasjonen og
er i dag leiar. Ho fortel om ein kvardag
der det må balanserast på stramme liner
mellom kva dei ønskjer å seie, og kva
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som er trygt å seie. Målet er å opplyse
folk om menneskerettar og gje råd til
styresmaktene.
– Det er mykje korrupsjon i Angola, og
me vil informere folk om kva som skjer.
Me er opptekne av at rettssystemet vert
styrka slik at ingen får dom utan ein
ordentleg rettssak, me vil ha lovar som
tvinger selskap som opererer i Angola til
å ta eit sosialt ansvar, og me vil at det skal
vere mogleg å seie meininga si opent og
demonstrere utan å bli arrestert, seier da
Silveira.
Eit av hovudmåla for organisasjonen
er å unngå at folk vert uskyldig dømde.
Ei sak som har engasjert mange, er den
såkalla «15+2». 15 ungdomsaktivistar
vart arresterte i juni 2015 etter å ha
demonstrert på fredfullt vis, og i tillegg
vart to kvinner sikta for aktivisme.
Aktivistane vart arresterte utan ein
rettvis rettssak, og saka engasjerte

mange i Angola. Til slutt slo høgsterett
fast at styresmaktene skulle flytte dei
17 frå fengsel til husarrest, men deira
framtidige skjebne er framleis ukjent.
– Fengsla i dette landet er fulle, men
ingen av dei som stel statens pengar, sit
der. Me treng å styrke rettssystemet og
få til ei endring, seier da Silveira.
Etter Nigeria er Angola det landet
i Afrika som tener mest pengar på
oljeverksemd, og Statoil har operert
i landet 25 år. I tillegg er det mange
diamantgruver i dei nordlege områda.
Men sjølv om landet har blitt rikt på olje
og diamantar, så er det eit mindretal
som drar nytte av det. Over 70 prosent av
folket lever i djup fattigdom.
– Oljepengar held fram med å fôre
tryggingsstyrker og regjeringas familie.
Dei hald på makta. Om dei kan tape eit
val, kjem dei til å stanse valet, seier da
Silveira.

Julio Candeeiro

LIVET ER SOM EIN FLYKABIN
Organisasjonen hennar har motteke støtte
gjennom Kirkens Nødhjelp i fleire år, og det
har vore heilt avgjerande for kontinuitet i
arbeidet.
– Me er heilt avhengige av støtte utanfrå,
Kirkens Nødhjelp og andre europeiske
partnarar hjelper oss til å bygge kapasitet og
halde oppe trykket, seier da Silveira.
Det same seier broder Julio Candeeiro.
Han er generalsekretær i Mosaiko, ein annan
menneskerettsorganisasjon som får støtte
gjennom Kirkens Nødhjelp.
– Kirkens Nødhjelp har vore ein trufast
partnar som har respekt for arbeidet me gjer,
og som gjev rom til at me får kome med våre
eigne forslag, fortel Candeeiro.
Både Mosaiko og AJPD har dialog med
styresmaktene i Angola, sjølv om dei ofte også
er kritikarar til regimet.
– Livet er som ein flykabin. Me er alle på
veg mot same destinasjon, men me kan sitte i
ulike klasser. Men om det oppstår ei krise på
flyet, er det ei krise for alle. Så me står likevel
saman og er nøydt til å finne felles løysningar,
seier Candeeiro.
OPTIMISME MED NY PRESIDENT
Han er høgt utdanna frå Sør-Afrika,
Elfenbeinskysten og Angola, og han har jobba
med menneskerettar i mange tiår. Han er

håpefull for framtida, men det er framleis
mange utfordringar i Angola.
– Folk i Angola treng meir kunnskap og
innsikt for å skjønne at dei er offera for
korrupsjon og ulikskap. Samstundes har
Angola ei blodig historie med ein lang krig
for sjølvstende og påfølgande borgarkrig. Så
mange er nøgde så lenge det er fred. Men no
veks det fram ein generasjon som ikkje hugsar
krigen, og som veit at krigen ikkje er årsaken
til at det er forskjell på folk. Dette har ført til
demonstrasjonar, og om det ikkje blir nokon
endring, blir det fleire demonstrasjonar, seier
Candeeiro.
Både Candeeiro og da Silveira er optimistiske
etter at Angola fekk ny president tidlegare i
år. Den nye presidenten, Joao Lourenco, lova
under valkampen å distansere seg frå sin
forgjengar. Og endringar har alt skjedd, for
dottera til den førre presidenten, Isabela dos
Santos, vart i november sparka som styreleiar
i det statlege oljeselskapet Sonangol. Ho er
Afrikas rikaste kvinne og god for 27 milliardar
kroner.
Om korrupsjonsomfanget vert mindre i
framtida, vil tida vise, men det er uansett godt
å vite at Kirkens Nødhjelps tapre partnarar
held fram kampen for rettferd i Angola – og
dei synest at mykje går i riktig retning.

Angola
Befolkning:
22 millioner
Hovedstad: Luanda
Språk: Portugisisk,
ovimbunda, kimbundu,
kikongo
Forventet levealder:
50 for menn, 53 for kvinner
Fattigdom: 30 % lever i
ekstrem fattigdom
Utdanning: 5 år

KIRKENS NØDHJELP MAGASINET
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		 Malawi:
Rent vann redder liv

VERDEN

STØTT VÅRT
ARBEID!

 WHO rapporterer at 40 % av
helseklinikkene i 54 lavinntekstsland
mangler vann. Utrygt drikkevann og
manglende mulighet for håndvask er en av
årsakene til at mor og barn dør, og mange
kvinner unngår å dra til helseklinikker uten
tilgang til rent vann. Nå er det slik at verden
er kommet mye lengre når det gjelder
spedbarnsdødelighet, mellom 1990 og
2015 sank antall spedbarnsdødsfall fra 5,1
millioner til 2,7 millioner, og antall kvinner
som døde i barsel ble halvert. Malawi er et av
landene der Kirkens Nødhjelp jobber aktivt
med å forbedre helseklinikkene – blant annet
med å legge inn rent drikkevann. Det har
ført til færre dødsfall hos kvinnene og barna
ved klinikkene der vanntilgang og sanitære
forhold er forbedret.

Bli fast giver på
kirkensnodhjelp.no
SA

Foto: Kristin Morseth/Kirkens Nødhjelp

Darfur:
Snart halve befolkningen i krise

		 Burundi:
Presidenten tok frem lommeboka

		 Mali:
Delte ut geiter i Mali

 Kirkens Nødhjelp har et program i Burundi der fattige i distriktene
får opptrening i å lage sin egen business for småprodukter som kurver
og stoler. Målet er at de på denne måten får økt inntektene sine slik
at de kan dekke egne basisbehov eller investere i egen virksomhet.
Nylig gikk de årlige markedsdagene av staben, og standen til Kirkens
Nødhjelp fikk uventet besøk. Presidenten i landet, Peter Nkurunziza ble
så imponert over produktene at han tok frem lommeboken og kjøpte flere
av produktene. Markedet fikk også nasjonal TV- og radiodekning, der
småentreprenørene fikk lov til å presentere produktene sine.

 Fikk du en symbolsk geit til jul? I Mali fikk 100 kvinnelige
eneforsørgere 400 geiter som en del av geiteprogrammet til Kirkens
Nødhjelp. Kvinnene som fikk geiter var spesielt plukket ut som spesielt
sårbare etter å ha blitt rammet av konflikter eller vold. Kvinnene kom
fra Kidal by og nabokommunen Essouk. I tillegg til de fire geitene hver
av kvinnene fikk, mottok de også 50 kilo for til den første perioden med
geitehold. Geiteprosjektet ble gjennomført av KN’s partner ASSADDEC, en
partner som i en årrekke har jobbet for vanskeligstilte kvinner med hjelp
fra Kirkens Nødhjelp.

Foto: Thomas Eng /Kirkens Nødhjelp

Foto: Kirkens Nødhjelp

Tusen takk!
 Tusen takk til hver og én som ga en julegave til vårt arbeid denne julen! Enten du er en av våre nye
givere eller har vært med oss lenge, enten du tilhører en menighet, skole eller bedrift, enten du ga på
sms, vipps, konto, i kollekt eller på annen måte: Din julegave redder liv – akkurat nå!
Sammen sørger vi for trygge fødsler og helsetilbud til barn, slik at flere kan fylle fem. Vi gir mennesker
varig tilgang til rent vann og nødhjelp til de som er rammet av krig og katastrofe. Takk for din støtte!
Foto: Kristin Morseth/Kirkens Nødhjelp
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 Av 7,5 millioner mennesker har tre millioner behov for
hjelp i Darfur, ifølge UNOCHA. Kirkens Nødhjelp er en av
bistandsorganisasjonene som jobber i området, med vann,
hygiene, sanitær, helsetjenester og utdeling av nødvendigheter
som kokekar og hygieneartikler. Darfur-krisen er imidlertid
regnet som en av de «glemte krisene», og behovet for hjelp er
langt større enn hva det internasjonale samfunnet er villig til å
bidra med.
– Bistanden ble kuttet da graden av vold i området gikk ned,
men behovene virker uendelig store, og de humanitære
indikatorene når det gjelder mattilgang er alarmerende,
opplyser Gudrun Berthinussen i Kirkens Nødhjelp. Nå håper
hun at media igjen skriver om Darfur, slik at bistandsmidlene til
krisen økes.
Foto: Annie Bungeroth/Kirkens Nødhjelp

		 Pakistan:
Feiret såpe og vann
 De ansatte ved Pakistan-kontoret til Kirkens Nødhjelp fikk en spesiell
arbeidsdag under den internasjonale håndvask-dagen 15 oktober. Ledelsen
hadde nok en baktanke med feiringen, i og med at dårlig håndhygiene er en
viktig årsak til at folk er hjemme på grunn av sykdom – verden over. Staben
ble drillet og testet i de globale anbefalte trinnene for god håndvask (du kan
dem neppe, du heller), og de flinkeste ble premiert med – et diplom.
Foto: Sahrish Sarwar/Kirkens Nødhjelp

		 Tanzania:
Religiøse aktører side ved side
 Kirkens Nødhjelp lanserte sammen med Christian Council of
Tanzania, Evangelical Lutheran Church in Tanzania og Svenska Kyrkan en
tanzaniansk gruppe av den religiøse samarbeidsorganisasjonen «Side
by side». Både den norske og den svenske ambassadøren var til stede
sammen med 100 representanter fra frivillige organisasjoner og ikke
minst religiøse ledere. Kirkens Nødhjelp har lenge jobbet for å styrke
kvinnenes posisjon i Tanzania. – Gjennom støtte fra Kirkens Nødhjelp
har kvinner i Tanzania blitt styrket økonomisk og sosiale gjennom
spare- og lånegruppene VICOBA, og de har fått juridisk hjelp slik at de
selv har kunnet bli landeiere, sa Zaria Dunia fra partnerorganisasjonen
National Muslim Council of Tanzania under høytideligheten. «Side by
side» arrangerer årlig «16 dagers aktivisme» for å sette søkelys på
kjønnsbasert vold, som aldri lar noen være trygg, eller «Funguka ukatili
wa kijinsia haujawahi kumwacha mtu salama», som det heter i Tanzania.
Foto: Kirkens Nødhjelp
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Med jevne mellomrom rapporteres det i media at bistand
ikke nytter. Vi som jobber i Kirkens Nødhjelp, ser jo at
hjelpen kommer frem, men hvor langt kommer vi egentlig
med pengene som samles inn eller overføres fra Norad
og andre?
TE K ST: A i na Jo hnse n R ø nni ng FOTO : H å va rd B j e l l a nd / K i r ke ns N ø dhje lp

I

dette nummeret har vi spurt forskere,
yråkrater og bistandsarbeidere om
hva som fungerer, og hvordan man
bør jobbe fremover. Gjennomgående
ser det ut til at bistand er bra for
mottakerne, men at effekten varierer,
uten at man helt klarer å sette fingeren
på nøyaktig hva det er som skal til for å
få mest mulig igjen for pengene. Men et
gjennomkorrupt regime eller et land i krig
hjelper selvsagt ikke, er konklusjonen til
Kjetil Bjorvatn, professor ved NHH.

Hvor langt
kommer vi
med pengene?
10
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Fire år gamle Celestine
Munange foran en av butikkene i
Kakanda flyktningleir i Angola.

LØSER BARE NOE
Flere av forskerne vi har snakket med,
peker på at bistand i liten grad tar tak i
de underliggende årsakene til fattigdom.
– Bistand er ikke per definisjon et gode.
Bistand er rett og slett penger, varer
eller kompetanse og altfor ofte for lite
i forhold til hva som skal til for å løfte
mennesker ut av fattigdom. Man kan si at
bistand er et lite plaster på et amputert
bein. Er bistanden riktig innrettet, kan
den imidlertid gjøre mye, samtidig som
at den kan gjøre skade dersom den
støtter årsakene til fattigdom, som en
dårlig regjering, dersom bistand til en
regjering fører til at makthaverne ikke
gjennomfører nødvendige økonomiske
reformer, eller at bistandspenger går inn i
statsbudsjettet og prioriterer pengene de
har til egne prosjekter. De som gir penger,
har sjelden en overordnet agenda, og
penger gis strategisk istedenfor å brukes
for å løfte folk ut av fattigdom. Dermed
kan vi få en situasjon der stater som jobber
målrettet mot fattigdom, får mindre
bistandspenger enn stater som ikke gjør
det. Utfordringen er at de underliggende
årsakene sjelden endres ved hjelp av
bistand, årsaker som behov for endret
lovverk, styrkede eiendomsrettigheter,
likhet og demokrati, sier professor Indra
de Soysa ved NTNU.

EIERSKAP OG MEDVIRKNING
I Finland har de analysert bistanden som
de har gitt de siste tiårene, og Ilina Soiri
ved Nordic Africa Institute i Uppsala har
ledet dette arbeidet.
– Generelt kan man si at bistand hjelper
når det er et klart behov og en vilje hos
partnerne/mottakerne, og når bistanden
er godt planlagt og målrettet – og eid av de
som mottar hjelpen. Mangel på utvikling
handler ofte ikke bare om mangel på
penger. Det er videre og handler om
mangel på muligheter, evner, makt og
tilgang til ressurser. Derfor bør man
analysere årsaken til problemene før man
legger penger inn i det. Ofte handler det
om mangel på menneskelige ressurser,
mangel på institusjoner, manglende
reformer
av
samfunnsstrukturene
og et dårlig klima for endring. Jo mer
penger gir makt til menneskene de er
ment å hjelpe, jo bedre, sier Soiri, som
i rapporten understreker hvor viktig det
er å analysere situasjonen godt før man
går inn med hjelp – sammen med lokale
partnerne.
– For å skape en mer rettferdig verden
må det settes inn tiltak både globalt,
nasjonalt og på individplan. En dåre tror at
en kan endre verden, men det er også en
dåre som tror at man ikke kan gjøre noe.
Alle tiltak for å bekjempe fattigdom teller.
Vi har klart å løse mange utfordringer
man trodde var umulig, så hvorfor ikke
dette? Vi har bare én planet, og vi har
dratt strikken til bristepunktet allerede,
oppfordrer Soiri. På de neste sidene skal
vi gå dypere ned i problemstillingen,
og vi skal se nærmere på hvordan
Kirkens Nødhjelp møter utfordringene i
fremtidens bistand.
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Satser innovativt i Tanzania

Store og tunge organisasjoner som Kirkens Nødhjelp planlegger gjerne ett år i forveien.
Det holder ikke alltid om man skal være innovative. I Tanzania prøves det ut nye metoder
å drive bistand på.
T EKST: A ina Johnsen R ønning FOTO: Alpha Kapola/Kirkens Nødhje l p

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

T

radisjonell bistand virker. Utfordringen
er at problemene vi jobber med, som
for eksempel fattigdom, er så mye
større enn ressursene vi kan sette inn.
Derfor har Kirkens Nødhjelp prøvd å
gjøre ting veldig annerledes.
– Vi analyserte oss frem til forretningsmodeller som gir god avkastning, har lavt
inngangsinvesteringsnivå (typisk rundt 80
kroner og oppover), kort tid fra investering til
profitt, og som er enkle nok til at «de fleste»
kan få det til uten veldig intensiv oppfølgning.
Det er også et krav at mange i et begrenset
område kan gjøre det samme uten at markedet
umiddelbart bryter sammen. Det er ikke så
mange forretningsmodeller som kan gjenbrukes
av mange og som samtidig er attraktive.
STARTET SMÅTT
Åtte av ti fattige i Tanzania er småbønder, og de
fleste av dem dyrker mais. Det var her teamet
startet. Hvordan dyrke mais mer effektivt og
få høyere avkastning? Felles innkjøp, frakt av
såkorn og gjødsel til landsbyene, opplæring
og ikke minst oppfølging. Salg av mais ble
også avtalt kollektivt i god tid og med gode
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betingelser knyttet til betaling og transport.
Dermed ble usikkerheten i markedet redusert
betraktelig. Bøndene som ble med på prosjektet,
fikk mangedoblet avkastningen og avlingen sin.
Men mais høstes jo bare én gang i året de fleste
steder, og mange sulter i tiden før innhøsting.
500 kroner i investering for å kjøpe det man
trenger for en acre (fire mål) med mais er en
veldig stor investering for de fleste. Derfor fikk
man ideen til en forretningsmodell hvor de med
dårlig råd kan investere i åtte kvadratmeter store
grønnsaksbed med et enkelt vanningssystem.
Dermed kan bøndene investere bare 80 kroner
og få et tilsvarende opplegg som for mais (felles
innkjøp, opplæring og oppfølging). Dermed
kunne bøndene mangedoble investeringen sin i
løpet av cirka 90 dager – og høste inn flere ganger
i året. Mange kjøper flere og større bed etter en
eller to innhøstinger, og det er ikke uvanlig med
kvinner som har økt sin daglige inntekt fra rundt
ti kroner til 100–120 kroner.
PRØVER UT KYLLINGPRODUKSJON
Nå er teamet i Tanzania inne i den andre
måneden med utprøving av et nytt prosjekt –
fattige bønder skal få muligheten til å forbedre

kyllingproduksjonen sin. Ni av ti i Tanzania
har kyllinger. Dessverre er det med
kyllinger som med mais – avkastningen
er normalt veldig lav, blant annet på grunn
av få egg og høy dødelighet. Med små
investeringer i banan, papaya og kyllinger
samt opplæring av entreprenører tester
man ut produksjon av kyllingfôr og én dag
gamle kyllinger.
– Når gode ideer er bekreftet gjennom
en pilot, må de skaleres. Det som ikke
skal skaleres, bør forkastes. Vi kan ikke
drive innovasjon for innovasjonens skyld,
sier Fagerland.
– Har det vært vanskelig å overtale
fattige og uskolerte bønder til å drive
landbruk på en helt ny måte?
– Det har vært vanskelig å forklare dem
at de må betale for investeringen selv.
De er blitt vant med å få alt gratis fra de
frivillige organisasjonene, så der har vi
gjort oss selv en bjørnetjeneste. Når de
har akseptert at de må betale for såkorn
og gjødsel selv, har resten gått greit.
«Veggie»-prosjektet var allerede etter
et halvt år cirka 50 % kundefinansiert.
Det er dette som gjør at det blir billigere
og billigere å hjelpe den neste kunden –
prosjektet har potensial til å bli lønnsomt
på tre til fem års sikt, sier Fagerland.

DIGITALE AGRONOMER
Det er lokale entreprenører som følger
opp hver enkelt kunde og grønnsaksbed.
De er selvstendig næringsdrivende
som trenes av Kirkens Nødhjelps ti
agronomer. Agronomene samler inn
informasjon ved hjelp av en applikasjon på
telefonen. Dermed kan prosjektlederne
se utviklingen hos hver enkelt bonde og
komme med forslag til forbedringer.
Dette gir også en oversikt over nye
kunder, og prosjektmedarbeidere som
ikke leverer gode resultater, kan raskt
følges opp. Agronomene, som jobber
i rundt 100 landsbyer, møtes daglig i
WhatsApp.
– Digitalisering er viktig, men den må
være relevant på bakken der folk er og
jobber. Fakta må innhentes så fort som
mulig, og ledelsen må ta tak og gjøre
forbedringer med en gang. Alt annet er
etterpåklokskap, sier Fagerland.
– 2–15 ganger pengene på tre måneder
høres jo ut til å være for godt til å være
sant. Så hvem taper på at bøndene i
prosjektene nå tjener bedre?
– Tidligere har det vært mange
mellomledd, og pengene har forsvunnet
dit. Disse tjener ikke lenger så mye
på bøndene som er med i prosjektene
våre. Markedsmakten er snudd om.

Nå kan vi ringe kjøpere flere måneder
før innhøstning og selge den inn både
på kvalitet og kvantitet. Vi tror ikke
markedet mettes med det første. Hvert
tredje barn er kortvokst fordi de ikke får
nok, næringsrik mat, med varig nedsatt
fysisk vekst og intellektuell utvikling. Vi
tror heller ikke det vil bli knapphet på
jordbruksareal fordi bøndene i prosjektet
kan dyrke mye mer effektivt. De fleste
kundene er kvinner, som opplever å få
mer penger tilgjengelig til for eksempel
skolepenger, annen mat, helse og andre
behov, sier Fagerland.
– Hva er forskjellen på dette og
mikrofinansiering?
– Mikrofinansiering er å ha 100 dollar i
lomma og ikke vite hvordan du skal bruke
pengene og være sikret god avkastning.
God mikroinvestering er å lære hvordan
man kan bruke 80–250 kroner og få en
ekstraordinær avkastning på relativt kort
tid. Disse bøndene er så fattige at selv en
500-kronersinvestering er mye penger.
Det er som en student som møter Oslos
boligmarked. Derfor starter vi smått
med grønnsaksbed – en investering som
starter så lavt som 80 kroner. Magien
er at du kommer inn i en profitabel
forretningsmodell, sier Fagerland.

Enke med killerinstinkt
For litt over ett år siden levde Elisa
på to dollar om dagen. Som enke var
hun utrygg på fremtiden sin, men
som deltaker i grønnsaksprosjektet til
Kirkens Nødhjelp viste hun seg å ha et
forretningstalent av de store.
Elisa er en av de som gjør det aller
best som grønnsaksprodusent i
«Veggie project», der bøndene følges
tett opp av Kirkens Nødhjelp og
tilknyttede agronomer. Fra å starte
med en investering på ti dollar har hun
nå 14 grønnsaksbed og en inntjening på
nesten ti dollar i uka.
– Eliza pleide å selge mat fra en
kjerre, men det sluttet hun med da hun
så hvor mye hun kunne tjene på Veggie.
Hun ble rekruttert inn i prosjektet av
et medlem i Vicoba-gruppen sin og ble
raskt så god at hun har begynt å trene
andre i grønnsaksproduksjon. Nå har
hun trent opp 130 andre og hjulpet til
med å lage 230 bed! sier agronom i
prosjektet, Misheck Iwenje.
Ikke bare har Eliza fått mer
å rutte med, livet er også blitt

enklere fordi grønnsaksprosjektet
til Kirkens Nødhjelp kommer med
et vanningssystem som krever mye
mindre vann enn da hun tidligere
dyrket. Dermed trenger hun ikke bruke
så mye tid på å hente mat. Alle de fire
barna hennes går nå på skolen, og
hun blir ofte spurt om råd fra de andre
småbøndene. Tre ganger har hun fortalt
historien sin på radio, og grønnsakene
hennes er etterspurt.
– Nå er det jeg som må si til kundene
at de må komme tilbake dagen etter.
Markedsmakten er helt snudd på hodet,
ler hun.
Tidligere bodde hun svært spartansk
– uten fasiliteter som innlagt vann.
Nå har hun ikke bare vann, men også
flatskjerm på veggen.
– Tenk at jeg tidligere måtte be
mannen min om en dollar, ler Eliza og
legger til:
– Noe av det jeg er mest glad for, er at
barna mine og jeg kan spise sunt og variert
– uten at vi trenger å være redde for at
grønnsakene vi spiser er fulle av kjemikalier.
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Business-dilemmaet
Jobbsøking er en av løsningene på fattigdomsproblemet.
Utfordringen er at få bedrifter vil etablere seg i fattige land.
T EKST: A ina Johnsen R ønning FOTO: H åvard Bjelland/Kirkens Nø dh je l p

D

e fleste som har reist mye,
har merket det. Korrupsjonen
når man vil ha en tillatelse
til noe annet enn vanlige
turistopplevelser. Frykten for å
bli stoppet av politiet for en «forseelse»
som kan løses ved å betale penger på
stedet. Bærekraftsmålene legger vekt
på at næringslivet må på banen for å
løse utfordringene i fattige land. Men
hvor enkelt er det egentlig? På FN-dagen
stilte næringslivet opp for å diskutere
utfordringene.
– Investeringene fra norsk næringsliv
går ned i Afrika og Asia fordi risikoen er
for stor, påpekte Jon Vea, prosjektleder i
NHO.
– Det er ikke for alle bedrifter å gå
hodestups inn i disse landene. Man må
tenke seg godt om når det gjelder risiko,
svarte statssekretær i UD Tone Skogen.

er villige til å betale mer for etisk handel,
så ser dette lovende ut, sa Terje Morten
Tollefsen i Yara.
– Dere må ikke glemme å ta hensyn
til asymmetrien mellom kvinner og
menn. Jeg kom nylig tilbake fra Uganda
der kvinner jobbet for en utenlandsk
blomsterprodusent
i
skadelige
omgivelser for 25 dollar i måneden.
Arbeidslederne er menn, og kvinnene ble
utnyttet og syke, sa Borghild TønnesenKrokan i FOKUS.
– Min erfaring er at kvinner har en
langt mer produktiv og klok tilnærming
til blomsterproduksjon. Ofte blir vi
møtt av menn, men når vi spør dem om
konkrete rutiner rundt arbeidet, må de
tilkalle kvinnene. Vi ser at når kvinner
tar kontrollen, sendes barna til skolen,
og driften drives like bra i Afrika som i
Norge, sa Tollefsen.

SITTER PÅ LØSNINGEN
Yara er verdens største gjødselprodusent
og føler på ansvaret for å løfte opp
verdens småbønder. I tillegg føler de det
tyngende at jordbruket står for 25 % av de
globale klimautslippene.
– Bærekraftsmålene er rettesnoren
vi bygger all strategi rundt. Vi ser at
småbøndene marginaliseres – de presses
økonomisk fra alle kanter. Det er ingen
tjent med, og utviklingen går rett vei. Vi
er opptatt av at gjødsel skal brukes riktig
for å løfte bøndene ut av fattigdommen.
Nye IT-løsninger gjør at næringskjeden
blir mer transparent, og bonden vet mer
om hva han kan kreve. Utfordringen er å
bevisstgjøre konsumentene. Dersom de

VIKTIGE FAGFORENINGER
De seriøse aktørene ber om strengere
rammer og et klarere regelverk, slik
at de ikke forbigås av andre som tar
snarveier. Samarbeid med fagforeninger
og myndigheter, den såkalte nordiske
modellen, er blitt en eksportvare. Stadig
billigere robotteknologi vil fjerne de
farlige jobbene, og mye taler for at man
skal lykkes med å redusere fattigdom ved
hjelp av jobbskaping også i fattige land.
– Vi ser at kvinnene utgjør halvparten
av studentene på mange afrikanske og
asiatiske studier. Kvinner tenker mer
nettverk og mindre pyramide. Det gjør
at jeg er optimistisk på sikt, sier Bjørn
Haugland i DNV GL.
90 % av verdens fattige er småbønder, som 50 år gamle Shemsedin Duri i Bedeno, East Hararghe. Etiopia. Jobbskaping er sett på som en løsning, og
Utenriksdepartementet har styrket Nordfond, som gir penger til bedrifter som vil investere i fattige land. Problemet er bare at det er få bedrifter som vil.
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Bygger sin egen do
Bistand handler ikke bare
om å gi og å få. De beste
prosjektene er de som
involverer, engasjerer og
gir eierskapsfølelse.
TE K ST : Aina Jo hns e n Rø nning
FOTO: H åvard Bje lland/K ir ke ns N ø dhje lp

43 år gamle Ghulam Mustafa har skjøvet
på murerarbeidet for vår skyld. Det
er fredag og egentlig fri i Shanghardistriktet, men vi ønsket å snakke med
ham om arbeidet med å bygge sitt eget
toalett. Det vil si, Kirkens Nødhjelps
partner RDF har stått for infrastrukturen
og «toalettskåla», og de har levert en
låsbar dør. Dessuten har de lært opp en
i landsbyen for å sikre at toalettene blir
satt opp skikkelig. Men Ghulam Mustafa
har selv kjøpt inn de store mursteinene
og fått dem fraktet til landsbyen. Ikke så
enkelt i en Tatar-landsby der man verken
har penger til materialer eller et egnet
transportmiddel.

– Broren min og jeg har spart i 4
måneder for å få råd til mursteinene
til toalettet. Taket må vi vente med,
sier småbarnsfar Ghulam Mustafa.
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– Hele landsbyen leide en varevogn
til å frakte mursteinene hit, forklarer
Mustafa, som har to barn, et på fem og
et på tre. Han skal dele toalettet med
broren, som bor i nabohuset.
– Vi har delt på utgiftene til mursteinene.
Faktisk så har vi spart i fire måneder.
Det koster 22 rupies per stein (rundt to
kroner), noe som er dyrt for oss. Taket
må vi vente med til vi har spart opp enda
mer, sier Mustafa.
– Er familien utålmodig etter å få eget
toalett?
– Ja, særlig kona. Nå bruker vi toalettet
til en annen bror av meg. Det blir deilig å
bli ferdig og få vårt eget, sier Mustafa og
legger på plass en av mursteinene som
skal bli hans eget avtrede.
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I Kenya jobbet kaffeprodusentene under uverdige forhold og fikk svært dårlig betalt for kaffebøndene sine helt til Kirkens Nødhjelp hjalp dem
med å danne et kooperativ som presset opp prisene. FOTO: Olav Saltbones

Allerede i dag er internasjonale organisasjoner så sterkt inne når det gjelder drift av
skole, helsevesen og annen tjenesteyting at landene selv ikke har mulighet til å ta over,
påpeker Odd Eirik Arnesen i Norad.
TE K ST: A i na Jo hnse n R ø nni ng ILLUSTR A SJ O N SFOTO : H å va rd B j e l l a nd / K i r ke ns N ø d hj e l p

–B

edre tjenestetilbud
må
i
framtiden
komme
gjennom
privat sektor i de
fattige
landene.
Storskaladrift kan ikke komme gjennom
bistandsorganisasjoner fordi man når
ut til for få mennesker selv i de store
prosjektene, sier Arnesen, som ser en ny
rolle for de ikke-statlige organisasjonene.
– Problemet i mange land er at de
private tjenestene ofte er for dyre for
den fattige befolkningen, men dersom
organisasjoner som Kirkens Nødhjelp
hjelper til med å fjerne utgifter,
som opplæring, tilgang til strøm og
infrastruktur, så kan man gjøre det
lønnsomt for private å være i marginale
områder, sier Arnesen.

– Sats på
privat sektor
18
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FORVENTER FOR MYE
Vi er midt i en befolkningseksplosjon, og
frem til 2015 vil verden ha 2,2 milliarder
flere mennesker å brødfø. Halvparten av
denne økningen vil skje i noen få land:
India, Pakistan, Kongo, Etiopia, Tanzania,
USA, Uganda, Nigeria og Indonesia. Sett i
lys av befolkningsveksten og utfordringer
med krig og konflikt mener Arnesen at
bistandseffekten har fått urettferdig mye
kritikk mot seg.
– Det er sjelden at bistandsprogrammer
går helt galt. Det handler om graden
av effekt, og vi vet nå at det å få med de

rette personene og skape eierskap blant
mottakerne gir mest effekt. Forankring
og mottakeransvar er noe man startet
tidlig å jobbe med her i Norge, sier
Arnesen.
– Hvorfor har man ikke klart å endre
verden i større grad etter så mange år
med bistand?
– Selv Kirkens Nødhjelp har et lite
budsjett å rutte med i forhold til en middels
norsk kommune, og vi har forventet for
store resultater av bistandsmidlene.
Dessuten handler det om norske, politiske
prioriteringer som møter prioriteringene
til de som skal motta hjelpen, og det er
ikke alltid uproblematisk. Man ser ofte på
mottagerne som en gruppe, men det kan
være like mange konflikter i en afrikansk
landsby som i et norsk rekkehusområde,
sier Arnesen.
TRENGER NYE LØSNINGER
Jevnt over mener Arnesen at de
profesjonelle
aktørene
har
gjort
prosjektene sine bærekraftige – ikke
bare når det gjelder vedlikehold av
brønner og infrastruktur, men også på
andre områder som forsikringsordninger
i jordbruket. Barnesykdommene innen
bistand er snart fjernet, nå bør man vri
bistanden inn på områder man ikke er
vant med, mener Arnesen.
– Å bidra med opplæring og rammene
rundt privat sektor er veien å gå for

å kunne skalere bistanden. Man må
erkjenne at noen er for fattige til å
bruke private tjenester, og disse må
man lage et nettverk for, men fokuset
bør ligge i å hjelpe private aktører med
å øke inntjeningen. Prosessindustrien
i landbruket vil bli den viktigste
arbeidsplassen for unge i fattige land,
sier Arnesen.
– Bør Kirkens Nødhjelp og andre
bistandsorganisasjoner gå inn som
investorer og aksjeeiere?
– Ikke-statlige organisasjoner er ikke
gode investorer, men de kan bli gode
i å skape rom for at private kan tjene
penger, for eksempel ved å hjelpe dem
til å jobbe mer effektivt eller koble dem
på markedene bedre. Om vi ikke får
lokalsamfunnet til å bli mer produktivt,
så er det rett og slett ikke bærekraftig
at vi tar over driften av helse, vann, skole
og annet, for staten vil aldri klare å ta
over. Skulle det skje, ville man ha laget
en enorm offentlig sektor som landets
økonomi ikke vil klare å håndtere, sier
Arnesen.
– Mer mikrokreditt vil ikke løse dette?
– Nei, for mikrokreditt er et
fattigdomsmarked der man selger
de samme produktene i det samme
markedet. Man kan gi kreditt slik at
produktene blir litt bedre, men det vil
bare presse ut de etablerte produktene i
det samme markedet, sier Arnesen.
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NÅR DET ENKLESTE ER DET BESTE

I noen kriser kan
det smarteste være
å gi folk kontanter
– Vi er forbi den tiden da vi mente at vi som
hjelpeorganisasjoner vet bedre enn dem som skulle
hjelpes hva som trengs. Det er en nødvendig endring i
maktforholdet. Ved at de selv får bestemme hva de bruker
penger på i en nødsituasjon, hjelper vi flere mer effektivt,
forklarer leder for det humanitære arbeidet i Kirkens
Nødhjelp, Gudrun Bertinussen.
TEKST: Jor unn Strand A skeland FOTO: H åvard Bjelland/Kirkens Nødh je l p.

Å

få en sum penger er en ny
form for bistand som har vist
seg effektiv og har bredt om
seg de siste ti årene. Både for
å bekjempe fattigdom og for å
gi nødhjelp i visse kriser gir kontantstøtte
større avkasting pr. brukte krone og
større ringvirkninger i lokalsamfunnet.
Det styrker også kvinners stilling, får
flere barn i skole og reduserer fattigdom,
viser evalueringer oppsummert av den
anerkjente tenketanken The Overseas
Development Institute.
VERDIGHET
– Du kan tenke deg selv om du måtte
flykte fra alt du eier og har, og du står
på bar bakke. Hvis du har fått mat av
noen i lokalbefolkningen, men trenger
medisiner til ditt kronisk syke barn eller
briller fordi du ødela dem i flukten, er det
befriende å få mulighet til å prioritere
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ut fra din families behov. Det gir større
valgfrihet og bidrar til verdighet, sier
Bertinussen. Hun forteller at de har
opplevd å se mat gitt i en nødsituasjon
til salgs på markedet. Der selges de til
lavere pris enn det som er den reelle
verdien. Det viste seg at varene hadde
blitt byttet til andre helt nødvendige varer.
– Kirken har lang tradisjon for å arbeide
på den måten, så på mange måter er det
ikke noe nytt for vårt nettverk. Ofte gir
de penger til de fattigste ved høytider
og i ekstra vanskelige situasjoner.
Det som er nytt, er at vi bruker det i
større operasjoner av gode grunner:
Vi må arbeide så effektivt som mulig
i en tid da krisene hoper seg opp.
For ved utdeling av penger minker vi
administrasjonsmengden, vi styrker det
lokale markedet og ikke minst sikrer
vi mer integritet og ansvar for eget liv
hos dem som trenger hjelp, forklarer

Bertinussen.
Det
er
mange
former
for
kontantutbetaling.
Det
kan
være
kuponger, bankkort, penger eller apper
på mobilen. Kirkens Nødhjelp har god
erfaring med innføring av betalingskort
og terminaler i flyktningleirene våre for
flyktninger fra Myanmar i Thailand, som
drives av vår partner TBC.
– Der er matutdeling erstattet med et
system hvor flyktningene gjør egne valg
og prioriteringer. Ganske spennende og
relativt vellykket, forteller Bertinussen.

LØNNSOMT
Verdens matvareprogram er en av de
store organisasjonene som har tatt i
bruk denne metoden i stor skala. Nå
utgjør kontantutbetalinger i form av
et bankkort, penger eller sjekker som
kan veksles i ulike varer, en fjerdedel
av alt arbeid denne store internasjonale
organisasjonen gjør. I en kronikk i
ukeavisa Bistandsaktuelt sier verdens
matvareprogram at det må analyseres
nøye hvor det passer, men der det passer
får folk bedre helse og ernæring, og
det styrker det lokale næringslivet.
Det kan også bidra til å opprette gode

sikkerhetsnett for de mest sårbare i nye
katastrofer.
– Jeg ser store muligheter ved å arbeide
slik. Vi sparer ressurser for vi bruker
mindre penger på logistikk og transport
når markedet blir flyttet til der behovene
er. Men vi må fremdeles kartlegge behov
og prioritere de mest sårbare og følge opp
for å se hvordan pengene er brukt, og hva
slags effekt de har hatt på for eksempel
helsen i familien. Vi regner med at å
legge om bistanden til kontantutbetaling
der det er mulig, vil gjøre operasjoner ca .
20 % billigere, forklarer Bertinussen.

I Uusgure 130 km fra Garowe deler
Kirkens Nødhjelp ut mat og vann ved
hjelp av matkuponger. Andre steder
brukes betalingskort slik at de som
får hjelp kan bestemme mer selv hva
pengene skal brukes til.
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Frykter for
langsiktig
bistand
– Det er en farlig tendens
at det er lettere å få penger
til nødhjelp enn langsiktig
bistand. Nødhjelp går
på bekostning av gode,
langsiktige prosjekter, sier
forsker Desmond McNeill.

Bistandsorganisasjoner har forstått at
vedlikeholdsansvar og
kostnader rundt det
må være avklart og
bærekraftig allerede
når brønner bores. Her
er et gammelt ødelagt
vannsystem i Bedeno,
East Hararghe.
Etiopia.

T EKST: A ina Johnsen R ønning
FOTO: Håvard B jel l and /K irkens Nødhjelp

D

esmond
McNeill
er
forskningsleder på Senter for
utvikling og miljø, og han har
fulgt bistandsutviklingen i en
mannsalder. Allerede i 1981
kom han ut med boka «The Contradictions
of Foreign Aid».
– Mye av det jeg konkluderte med
da, er fremdeles gyldig. Bbistanden er
komplisert å administrere på grunn av
stadig mer kontroll og regler. Dette er
blitt mye verre de siste årene. De som gir
penger, stoler ikke på organisasjonene
som må dokumentere bredt både før og
etter, sier McNeill.

22

KIRKENS NØDHJELP MAGASINET

| 01 – 2018

MÅ GJØRE FEIL
McNeill har nylig ledet et prosjekt som
har sett på evaluering av svensk og norsk
bistand, og gruppen hans har konkludert
med at evalueringer er problematisk
fordi bistandsorganisasjonene er redde
for å rapportere feil. Dermed lærer man
ikke av egne og andres feil.
–
Her
undervurderer
bistandsorganisasjonene giverne. I Norge ser vi at
folk forstår at bistand er vanskelig, og at
ikke alle pengene «kommer fram», men
de støtter dem likevel. Bistandsfolk er for
forsiktige og bør tørre å innrømme at det
er vanskelig. Nordmenn forstår det, sier
McNeill.

VET LITE
På tross av mye forskning vet man lite
om hva som faktisk fungerer. Det finnes
ingen enkle svar på det tidløse spørsmålet
‘Does Aid Work?’ McNeill trekker frem
barnedødelighet som et område der man
kan se at bistand har hjulpet.
– Samtidig så vet man jo at Kina er
kommet langt, uten at de får bistand fra
vesten, sier McNeill.
– Hvilke typer prosjekter ser man
lykkes?
– Langsiktighet er viktig, det å
planlegge og bygge opp tillit og innsikt.
Da kan man satse på noen områder
istedenfor å smøre pengene utover. Men

det er kompliserte systemer når penger
skal gå fra en eller flere donorer til en
eller flere partnere, sier McNeill.
– Har man god nok kontroll med
pengestrømmene?
– På 70-tallet hadde ofte land som fikk
penger bedre kontroll enn de har nå. Nå
er det så mange NGOer med prosjekter i
Afrika at det er vanskelig for staten å ha
oversikt; og dersom staten kontrollerer,
vil organisasjonene ofte reagere, sier
McNeill.
– Hva kan gjøre bistanden mindre
komplisert?
– Nå snakkes det mye om automatisk

overføring på individnivå, som at alle
fattige får en minimum basisinntekt. Det
kan ha mye for seg, sier McNeill.
– Og hva fungerer absolutt ikke?
– Når man ikke tenker langsiktig eller
kartlegger behovet. Som vannpumper
som går i stykker etter ett år, og
lokalbefolkningen ikke har penger til
å reparere den. Det er en fordel med
store aktører som Kirkens Nødhjelp
som har lært av erfaring hvordan dette
gjøres, men problemet er nye aktører
som ikke vet hvordan det bør gjøres, og
som kanskje til og med konkurrerer ut
de store aktørene som for eksempel har

erfart at man må ta litt betalt for vannet
slik at man har penger til reparasjon av
pumpen senere, sier McNeill.
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Flyktet fra Syria:

Nå hjelper syriske Mustafa flyktninger i Nord-Irak

Guten som
plutseleg
måtte bli
vaksen
Livet til Jean vart snudd opp-ned då soldatar med
skytevåpen kom til landsbyen hans. Foreldra forsvann
i kaoset, og plutseleg måtte 14-åringen ta ansvar for å
redde sitt eige og brorens liv.
TE K ST: Ve g a rd Tj ø r ho m FOTO : H å ko n B j e l l a nd / K i r ke ns N ø d hj e l p

Det første Mustafa tenkte da han kom til en flyktningleir i Nord-Irak, var at han selv ville
hjelpe mennesker på flukt. T EKST : H ege K rist in U lv in FOTO : Hå va rd Bje l l a n d/K irke n s Nø dh je l p

I

2010 hadde Mustafa Abdulrahman
Abdalla (34) nettopp startet på sin
mastergrad i geologi ved universitetet
i Damaskus. Så startet krisen
som skulle føre til den blodige
borgerkrigen som har ødelagt Syria fra
innsiden. Regjeringsstyrkene begynte å
rekruttere unge menn til militærtjeneste,
men Mustafa ønsket ikke å krige for
regimet. Han ville studere. Under en
fredelig demonstrasjon ved universitetet
ble Mustafa arrestert og fengslet sammen
med en stor gruppe medstudenter.
– Vi ble behandlet med null respekt. Vi
ble truet, torturert. Det var forferdelig,
forteller Mustafa.
– FORTVILENDE
Etter 15 dager ble studentene løslatt, men
Mustafa skjønte at det ble vanskelig å
slippe unna hæren. Det var den bekymrede
mora som til slutt fikk overtalt sønnen til å
flykte til Irak.
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1. september 2010 krysset han grensen
til det kurdiske Nord-Irak. Der ble han tatt
imot av de kurdiske peshmerga-styrkene,
og de tok ham med til en provisorisk leir
for syriske flyktninger. Synet som møtte
ham der, fikk ham til å gråte:
– Det var flyktninger overalt. Jeg hadde
aldri trodd at jeg skulle oppleve å se folket
mitt i flyktningleirer. Det var fortvilende å
se. Da jeg spurte om å få hjelpe til i leiren,
fikk jeg bare beskjed om å «gå og hjelpe
meg selv», minnes han.
FIKK JOBB I KIRKENS NØDHJELP
Mustafa brant etter å få gjøre en innsats.
Etter hvert åpnet det seg muligheter hos
UNICEF, som søkte etter frivillige. Det
åpnet veien som ledet til jobben som
hygienekoordinator i Kirkens Nødhjelp.
Siden desember 2014 har Mustafa blant
annet gitt barn hygieneopplæring i
flyktningleirene rundt byen Dohuk.
Her har Kirkens Nødhjelp levert

rent vann, trygge sanitærforhold og
hygieneopplæring siden 2014. Når Mustafa
går rundt i Kabarto-leiren, flokker ungene
seg rundt han. Alle kjenner 34-åringen fra
Syria.
– Jeg elsker jobben min. Noe av det beste
med jobben er når jeg kan se ekte glede i
ansiktet på flyktningene, for eksempel når
de har fått utdelt hygienepakker fra oss i
Kirkens Nødhjelp, sier Mustafa.
DRØMMER OM SYRIA
Ett år etter at Mustafa flyktet til Nord-Irak,
kom kjæresten etter. Nå har de to syriske
flyktningene giftet seg og fått to barn, den
yngste en jente som ble født i november.
Drømmen om å en gang vende tilbake til
et Syria i fred slutter han aldri å tro på.
– Selv om jeg vet at gjenoppbyggingen
vil ta lang tid, vil jeg tilbake til det vakre
landet mitt. En dag. Barna mine skal vokse
opp i et fredelig Syria, sier han.

J

ean er ein gut som er i ferd
med å bli ein ung mann. No sit
han trygt i ein plastikkstol i
flyktningleiren Kakanda i NordAngola, men det er ikkje lenge
sidan tenåringen flykta for livet. Jean har
opplevd ting 14 år gamle gutar ikkje skal
oppleve.
PLUTSELEG PÅ FLUKT
– Ein morgon kom krigen til landsbyen
min, og me kunne høyre skyting. Mamma
og pappa tok hand om mine to minste
sysken, og me fire eldste syskena enda
opp med å springe i ein annan retning
enn mamma og pappa. Plutseleg var me
fire sysken åleine og på flukt i to dagar.
Eg grein ein del og trudde eg aldri kom til
å sjå mamma og pappa igjen, fortel Jean.
I skogen hadde dei nesten ikkje vatn
eller mat. For Jean var dette ei ny og vond
oppleving. Han hadde alltid budd trygt
med foreldra sine, med god tilgang på
vatn og mat. Men Jean måtte ta ansvar
for veslebror, medan storesystera tok
hand om veslesyster. Så det var lite tid til
å sørgje for mykje.

– Du er nøydt til å halde motet oppe.
Uansett kor tørst du er, må du alltid tenke
at du snart finn vatn. Eg sa til veslebroren
min at han måtte halde seg roleg, slik at
behovet for vatn vart minst mogleg. Når
du møter eit hinder, må du berre komme
deg over det, seier Jean.
OVERRASKINGA
Og etter to dagar til fots gjennom skogen
kom dei seg over hinderet. Syskena kom
fram til Angola og etter kvart enda opp
i flyktningleiren Kakanda, der Kirkens
Nødhjelp sørgjer for at flyktningane
har reint vatn, trygge toalett og
søppeltømming.
Jean hadde fått vatn igjen, men han
mangla framleis foreldra sine. Men så ein
dag, plutseleg, stod dei der framfor han.
– Eg vart så glad, og hoppa opp på
pappa og gav han ein lang klem. Eg trudde
eg aldri kom til å sjå dei att, men mamma
og pappa hadde høyrt eit rykte om at eg
og syskena mine var i ein flyktningleir her
i Angola. Så dei kom hit for å leite etter
oss, smiler Jean.

Fakta om krisa i Kasai

 Rundt 1,4 millionar kongolesarar

har flykta frå kamper i Kasairegionen. Fleire har flykta over
grensa til Angola. Minst 3300 er
drepne, opplyser den katolske
kyrkja. Det er mistanke om store
mørketal.

 Kirkens Nødhjelp har starta opp

arbeid i flyktningleire i Angola.
–
Kampane
står
mellom
ein
opposisjonell
milits
og
regjeringssoldatar. I Kasai-regionen
er det stor misnøye med regjeringa
i Kongo, og eit presidentval som
har blitt utsett fleire gonger, har
forverra situasjonen.

 Konflikten starta då ein lokal

militsleiar ikkje vart anerkjent
som lokal leiar av styresmaktene i
Kinshasa. Militsleiaren vart seinare
drepen, og konflikten eskalerte.
Militsen gjekk til angrep på alt
som symboliserte sentralmakta
i Kinshasa, inkludert offentleg
tilsette.
Konflikten har ein etnisk
dimensjon. Tchokwe- og pendefolket kjemper mot luba- og luluafolket. Regjeringa er skulda for
å støtte dei førstnemnte, mens
medlemmane i opprørsmilitsen
høyrer stort sett til dei sistnemnte
etnisitetane.



KIRKENS NØDHJELP MAGASINET

| 01 – 2018 25

T E MA F REMTIDEN S BISTA ND

FASTEAKSJONEN 2018

18.-20. MARS

Ein kvardag på flukt
Ein blodig konflikt i Kongo har ført over 1,4 millionar på flukt. Jean som du nettopp
har lest om, er ein av desse. Mange av flyktningane har søkt tilflukt i Angola, og
Kirkens Nødhjelp jobbar blant desse flyktningane. I neste nummer vil du bli kjent
med fleire av dei som bur i leiren, men me gjev deg ein smakebit her på personar
som har teke ansvar for sin eigen situasjon og skaffa seg ei inntekt – mot alle odds.

Frå skrot til nytt
Då Benoit Kasonja var
åtte år, falt han ned ei
spiraltrapp. I dag er han
avhengig av krykke for
å kunne gå. Difor lærte
han seg eit yrkesfag
på skulen, og i dag
livnærer Benoit seg av
å fikse mobiltelefonar
og radioar. No bur
han i flyktningleiren
Louva, i Nord-Angola,
der Kirkens Nødhjelp
sørgjer for at Benoit og
andre flyktningar får
vatn, doar og energi.
Men Benoit sørgjer
sjølv for mat på bordet,
for i mangel på pengar
betaler folk han som
oftast i larver – som
er næringsrik mat for
mange i dette området.
Vaskar bort sjukdommar: Elen Seleko er på jobb for Kirkens Nødhjelp. Ho er ein av dei som får løn for å gjere småjobbar i dei nye
flyktningleirane i Angola. Elen sin jobb er å halde latrinene reine, og ho vaskar tre gonger til dagen. Eigentleg skal flyktningane sjølv
passe på å halde latrinene reine, men vask trengs likevel. Særskild barna kan ha problem med å halde alt reint. Elen er mor til ei
jente på to år og brukte å drive på med hagebruk og grønsaksdyrking før ho måtte flykte frå Kongo.

Syr eit levebrød
Midt i flyktningleiren
Kakanda i Nord-Angola
sit Christine Biata og
syr. Den 43 år gamle
kvinna som har flykta
frå Kongo har ordna seg
ein symaskin. På den
syr ho klede som sel
vidare. Fortenesta går
til å forsørgje familien.
Christine er ei av veldig
mange
kongolesiske
flyktningar som bruker
sine evner til å skaffe
seg eit levebrød i
Angola.
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Søppelfjernarane
Søpla skal bort. Jean
Mulwila
(til
venstre)
og Albert Lokanga har
nettopp fått seg jobb.
Kirkens Nødhjelp tok over
ansvaret med å få bort
all søpla i flyktningleiren
Kakanda, og det er desse
to som samlar saman
søpla i konteinaren som
seinare blir frakta bort.
På få dagar har søpla som
fløyt rundt i leiren, blitt
borte.
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Lån til de fattigste
Hva gjør man dersom
man er for fattig for
å få lån, men trenger
penger til sin egen lille
virksomhet? Kirkens
Nødhjelp hjelper
hundretusener i spareog lånegrupper og
vurderer å gå inn også i
større virksomheter.

Pontus Engström

Emiliana John kommer inn døra
med Vicobaskrinet der pengene
oppbevares. Hun er med i Vicobagruppa Tupendane i Kishapu, Tanzania.

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

5

% av verdens fattige er kunder av
en mikrofinansieringsinstitusjon.
Den mest kjente er Grameen
Bank, startet av Muhammad
Yunus, som fikk fredsprisen
for arbeidet i 2006. Likevel har
det vært sterk kritikk mot disse
finansieringsinstitusjonene,
som
beskyldes for å ta ågerrente og tvinge
de fattige lånetakerne til å selge hus og
eiendeler dersom de ikke kan betale.

BANKEN ER ET SKRIN
Kirkens Nødhjelp er ikke involvert i
mikrofinansiering, men støtter spare- og
lånegrupper i Tanzania, Burundi, Zambia
og Sør-Sudan. Bare i Tanzania er det
100 000 medlemmer i gruppene, som
kalles Vicoba. Vicoba har ikke eksterne
eiere, men består av for eksempel
en gruppe kvinner i en landsby og
et pengeskrin med tre nøkler som
oppbevares av tre ulike medlemmer.
Gruppen møtes jevnlig og blir enige om
hvem i gruppen som fortjener lån fra de
andre til ulike ting, og pengene tas fra
skrinet der tre forskjellige medlemmer
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må låse opp skrivet samtidig. Renten
fastsettes av gruppen selv og ligger
vesentlig lavere enn renten man må betale
i vanlige banker. Tilbakebetalingsraten er
svært høy, og dersom noen får problemer
som for eksempel sykdom, kan man låne
rentefritt fra en velferdskasse. Om noen
for eksempel blir frastjålet varer man
tenkte å selge, kan man få penger fra en
forsikringskasse. Lånene vil heller ikke
bli arvet til slektninger dersom man faller
fra. Kirkens Nødhjelp betaler ikke penger
inn til Vicoba-gruppene, men bistår med
opplæring, organisering og oppfølging.
Gruppene får basisopplæring i økonomi,
renter og regnskapsføring, og man kan
få opplæring i praktisk kunnskap som
hvordan man lager syltetøy eller såpe.
– Dette er ikke noe vidundermiddel
for å løfte folk ut av fattigdom, men
et virkemiddel for folk som ikke har
mulighet til å få kapital i vanlige banker,
og om de hadde fått lån, så hadde de ikke
klart å håndtere de høye rentene. Vicoba
fungerer spesielt bra i Tanzania fordi
man har en sterk fellesskapsfølelse, slik
at båndene mellom gruppemedlemmene

blir tette, sier Jane Vogt Evensen i Kirkens
Nødhjelp.
– BØR TENKE STØRRE
Mikrofinans gir lånetakerne et bedre liv og
litt mer å rutte med, men det løfter dem
ikke ut av fattigdommen, viser forskning
fra Pontus Engström. Han mener det er
på tide å tenke større enn bare å satse på
enkeltgründere.
– Vi tror jo ikke at alle i Norge ville
passet som gründere, så hvorfor
tror vi at alle i Afrika bør satse på et
enkeltmannsforetak, sier Engström, som
har forsket på mikrokreditt i Equador og
Tanzania.
Pontus Engström har sett på hvordan
pengene fra mikrofinans i praksis brukes,
og om enkeltmannsforetakene faktisk gir
et mye større overskudd på grunn av de
lånte pengene.
– Det er et behov for mikrofinans, og det
nytter å kunne låne disse pengene, men
nå er systemet på plass, og vi bør løfte
blikket litt, sier forskeren. Han mener at
ved å legge for mye vekt på å finansiere
de minste bedriftene, risikerer man å

skape en usunn struktur med for mange
ansatte i denne sektoren istedenfor at
man har ansatte i større bedrifter der
man oppnår både stordriftsfordeler og
bedre finansiering. I mange afrikanske
land har man en stor andel slike
mikrobedrifter – som Uganda med 40 %.
Bare seks prosent av Norges befolkning
er gründere, påpeker han.
Engströms forskning viser at de
fattige bøndenes foretak ikke blir større
på grunn av lånte penger. De får litt
bedre råd, men pengene brukes til mat,
utdanning og bolig. De investeres ikke
tilbake i foretaket. Kunnskapen om
økonomi er lav, markedet for produktene
er dårlig, og det er mange som satser på
det samme.
– Det er enorm konkurranse
på markedet for småbutikker og
restauranter. Enten de satser på
teglsteinsproduksjon eller salg av
tomater, er det ikke rom for overskudd
eller nye aktører. Etterspørselen er
relativt konstant i fattige økonomier, så
jo flere som gjør det samme, jo lavere er
prisene, sier Engström.

INVESTERE I STØRRE BEDRIFTER
Engström mener at det nå er på tide å
rette fokuset mer på de mellomstore
og store bedriftene, slik at flere kan bli
ansatt, få en stabil inntekt og i større
grad bli forbrukere og ikke gründere. I
land som Equador, Tanzania og India er
80 % av økonomien uformell – eller svart,
som vi ville sagt det i Norge.
– Å vri økonomien mer over i formell
retning vil ikke bare gi statene mer
skattepenger, det vil også gagne
befolkningen, påpeker Engström. Kirkens
Nødhjelp har gått med de samme tankene
som Engstrøm, og jobber nå med ulike
tilnærminger. Blant annet vurderer man
å gå inn i ferskvannsbasert fiskeoppdrett
i Burundi og man vurderer å gå inn på
eiersiden i et vannverk i Tanzania.
– Går vi inn kan vi sørge for at
kraftkundene får kraften sin til en
fjerdedel av prisen de nå betaler. Så må
vi sørge for at overskuddet i bedriften
brukes på en måte som er til det beste for
innbyggerne og selskapet, sier Anders
Østeby, økonomisjef i Kirkens Nødhjelp.
Per i dag er Kirkens Nødhjelps
egenkapital (155 millioner) investert i
trygge aksjefond, men det er ingenting
som hindrer organisasjonen i å investere
i bedrifter i Afrika, Asia og Latin-Amerika.
– Norad har egne midler til
næringsutvikling som vi kan søke på, og
vi har samarbeidspartnere i Norge som
kan gå inn sammen med oss. Dette er
tanker vi har jobbet mye med det siste
året, sier Østeby.

INN I KOOPERATIVER
Kirkens Nødhjelp har i mange år støttet
kooperativer i fattige land, for eksempel
ved å hjelpe fattige kaffebønder i Kenya
til å gå sammen for å få en pris for kaffen
sin som det er mulig å leve av. Lengst har
Kirkens Nødhjelp gått i Tanzania, der man
hjelper bøndene med å gå sammen om
innkjøp av såkorn og gjødsel, distribusjon
av varene og salg av mais. Dette har
ført til at hundrevis av bønder har fått
flerdoblet maisproduksjonen sin, uten
at Kirkens Nødhjelp har bidratt med
mer enn organisering, fellesinnkjøp og
opplæring.
– På denne måten oppfører småbøndene seg som en bedrift, der man
får stordriftsfordeler og blir en sterkere
forhandlingspartner. Det viktige er at
man da har en leder som har en høyere
økonomisk kompetanse enn normalt.
Dette er en god måte å jobbe på, og man
løser finansieringsutfordringen som små
og mellomstore bedrifter har i fattige
land, sier Engström.
– Hvert år kommer en million mennesker
til arbeidsmarkedet i Tanzania. Å tro at
investeringer i mellomstore bedrifter
skal skape et vesentlig bidrag her i løpet
av fem år er optimistisk. Den eneste veien
ut av fattigdom er basert på lønnsom
bærekraftig agrikultur, med økt avling,
reduserte tap av avling, forskjellige
satsningsområder og markedstilgang
gjennom organisering av småbønder,
sier Jakob Fagerland, som leder denne
satsingen i Tanzania.
AFRIKA I SÆRSTILLING
Hans Rosling har dokumentert en delt
verden der Afrika er i en særstilling med
lav inntekt og lav levealder. Engström
mener utfordringen for Afrika er å finne
en finansieringsmodell for de små og
mellomstore bedriftene, ikke kun de
store bedriftene. De største selskapene
bruker
advokater,
rettssystem
og
nasjonale eller internasjonale rammeverk,
enkeltmannsbedriftene benytter
seg
av mikrofinans, mens de små og
mellomstore bedriftene sliter med å
finne en modell som investorer har tillit
til. At internasjonale bedrifter går inn og
driver utenfra, er ikke noe hjelp for Afrika,
påpeker han.
– Kineserne går nå inn i Afrika, starter
opp industri for så å trekke seg ut igjen
når de har oppnådd det de ville. Det bygger
ikke kompetanse i Afrika, og industrien
utkonkurrerer afrikansk industri, sier
Engström.
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Når vann er livsfarlig
I løpet av året som har gått har orkaner rammet USA, skogbranner herjet i Australia som
følge av tørke, og hetebølgene i Sør-Europa har vært så kraftige at de har tatt liv. Dette er
svært alvorlige hendelser. Men ser vi på antall mennesker som er rammet, har vi sett langt
mer alvorlige klimarelaterte katastrofer i 2017, men som du sikkert ikke har hørt om.
T EKST: Håkon Gr ind heim/ Ingrid Aas Borge IL LUST RASJON : S hut te rsto ck
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sammenligning har Sverige kuttet sine
utslipp med 25 prosent i samme periode.
Den eneste grunnen til at Norge kan
påstå at de innfrir sine 2020-mål er at
de har kjøpt seg fri i form av klimakvoter
tilsvarende 30 prosent av våre utslipp.

ørøst-Asia opplevde en flom
som rammet 40 millioner
mennesker. På et tidspunkt
lå en tredjedel av hele
Bangladesh under vann. Det er
av en størrelsesorden som er vanskelig å
ta innover seg.

2. Vi får også stadig høre fra norske
myndigheter at nedgangen i utslippene er
i gang. Stemmer dette? Hvis vi ser på den
forrige stortingsperioden – 2013–2017
– så ser vi at utslippene ligger så å si
helt stabilt. Utslippene i 2013 lå på 53,5
millioner tonn CO2, i 2016 lå de på 53,4
millioner tonn.

KLIMAKRISE = VANNKRISE
Flommen i Bangladesh viser én av
følgene av klimaendringene. Som i
Norge der det blir enda våtere der det
allerede er vått, og mer vann der vi ikke
vil ha vann. I andre deler av verden skjer
det stikk motsatte. Det blir tørrere der
det allerede er tørt, og mindre vann der
vi sårt trenger det. I løpet av de siste
årene har det utviklet seg en vedvarende
tørke i Øst- og Nord-Afrika som har
blitt omtalt som den verste humanitære
katastrofen i FNs historie. 20 millioner
mennesker er rammet av matmangel, og
klimaendringene er forsterker mangelen
på tilgang til rent vann i verden. Det er
spesielt én ting som går igjen: Det er
alltid de fattigste og mest utsatte og
som rammes hardest. Det er de som
er avhengig av at avlingene kommer
når de skal, og at ikke vannkildene blir
oversvømt av flomvann som fører med
seg søppel og kloakk.

Det betyr at ambisjonene til verdens land
må bli høyere, og Norge er intet unntak.
Helt tydelig blir dette i Climate Action
Trackers vurdering av Norges mål om 40
prosent kutt i utslipp innen 2030. Der blir
Norges mål rangert som «insufficient»
for å nå målet i Parisavtalen. La oss se
på tallene:

HVA SÅ MED NORGES ANSVAR?
FNs miljøprogram (UNEP) gir årlig ut
«The Emissions Gap Report» som viser
gapet mellom verdens nasjoners samlede
klimamål og de kuttene som trengs for å
nå målet i Parisavtalen om å holde den
globale temperaturstigningen til godt
under to grader. 2017-versjonen av denne
rapporten er dyster lesning. Den viser at
hvis alle verdens land gjennomfører sine
klimamål slik de står nå, er vi fortsatt kun
en tredjedel på vei for å nå målet fra Paris.

MYTEKNUSING
OM
NORSKE
KLIMAGASSUTSLIPP
1. Vi får ofte høre fra norske myndigheter
at Norge blir sett på som en ledende
klimanasjon internasjonalt. Mon det.
I Kyotoprotokollen har Norge et mål
om å kutte sine utslipp med 30 prosent
innen 2020, sammenlignet med våre
utslipp i 1990. Stortinget har vedtatt
at to tredjedeler av dette skal være
nasjonale kutt. Hva er status? 3,3 prosent
oppgang i norske utslipp siden 1990. Til
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3. Sist men ikke minst sier norske
myndigheter at norske utslipp gikk
ned med 1 prosent fra 2015 til 2016.
Og det er helt riktig. Det de derimot
ikke sier er at utslippene økte med 1
prosent året før. Vinninga gikk med
andre ord opp i spinninga. I tillegg
skyldes ikke nedgangen politisk vilje.
Årsaken bak nedgangen skyldes mer
eller mindre tilfeldige omstendigheter
på norsk sokkel. Et par oljefelt gikk fra
oppstartsfase til stabil produksjon, en
overgang som fører til at oljeplattformer
slipper ut mindre CO2 i produksjonen.
Nedgangen ville dermed kommet uansett
hva norske myndigheter måtte slå seg på
brystet med av klimatiltak.
NORGES MANGLENDE INNSATS
Tallenes tale er tydelig. Norge tar ikke
sin del av ansvaret. Vi forskyver bare
problemet fram i tid. Denne avventende
holdningen vil føre til at overgangen
til nullutslippssamfunnet blir bråere
og dyrere enn nødvendig. Norge har
økonomisk kapasitet som få andre.
Verden har de tekniske mulighetene. La
oss gripe dem.

ÅRET VI LÆRTE

D

a 2016 nærmet seg slutten,
lette mediene etter de gode
nyhetene. Konkurransen om klikk,
Facebook-annonsering og falske
nyheter hadde vist seg å være en
skummel mikstur som ga et lite nyansert,
og ofte direkte feil, bilde av hvordan verden
egentlig henger sammen. Miksturen bidro
ikke til samhold og samarbeid om å møte
utfordringene verdenssamfunnet står overfor.
I stedet bygget den opp under frykt, forskjeller
og hat.
Har vi i 2017 funnet motgiften til den skumle
fryktmiksturen?
Dette var året da nynazister igjen demonstrerte
i norske gater, året da vi så klipp vi trodde hørte
historien til – der mennesker på flukt ble solgt
som slaver, og året da Norge hang hengelåsen
på døren inn til landet for verdens flyktninger.
Det er mye som tyder på at den skumle
miksturen var blant hovedingrediensene i
samfunnsdebatten i 2017.
«Først tok de kommunistene, men jeg brydde
meg ikke for jeg var ikke kommunist», skrev
den tyske teologen og lutherske presten
Martin Niemöller i 1946.
I 2017 var det afghanere som ble tatt, men
vi brydde oss – selv om vi ikke kommer fra
Afghanistan. En enorm folkelig mobilisering,
både blant kirkesamfunn, sivilsamfunn og

grasroten i politiske partier, stod opp for de
svakeste i samfunnet. Kampen er ikke over
for de afghanske guttene, men som samfunn
beviste vi at vi ikke godtar en fryktkultur
som dehumaniserer mennesker. Verdighet,
medmenneskelighet og håp vant over frykt og
hat.
2017 var året grasrotbevegelsene klarte
å forby atomvåpen – og for det vant vi
fredsprisen. Og jeg sier vi, for både du og jeg
er blant vinnerne. Kirkesamfunn over hele
verden, Kirkens Nødhjelp, Changemaker og
mange, mange andre har jobbet for et forbud
mot atomvåpen i årevis – og det nyttet!
Historien har vist oss hvor viktig det er å stå
opp mot urett – og 2017 var året vi viste at vi har
lært, men også året som viste oss at kampen
om menneskeverdet må vinnes igjen og igjen.
Nå står vi overfor et nytt år med nye muligheter.
Sammen kan vi skape det samfunnet vi ønsker
å være en del av. Et samfunn der mennesker
behandles som mennesker. Bli med på å gripe
muligheten!

Kjenner du noen mellom 13 og 30 som har
lyst å jobbe for en rettferdig verden? Tips
dem om Changemaker – for sammen er vi
sterkere!

Tuva Krogh Widskjold,
Leder i Changemaker

OFTE
STILTE
SPØRSMÅL
OM CHANGEMAKER
Hva
har
Changemaker
oppnådd?

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

I 2014 foreslo Finansdepartementet at Oljefondets
Etikkråd, som skal påse at
investeringer ikke bryter med
fondets etiske retningslinjer,
skulle legges ned. Etter press
fra
Changemaker
snudde
regjeringen
i
saken,
og
Etikkrådet ble opprettholdt.
 I 2013 fikk vi finansminister
Sigbjørn
«Siggy»
Johnsen
til å innføre land-for-landrapportering for å hindre norske
selskaper i 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
medlemskontingenten: 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
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P ORTRETT KLAUS SONSTAD

Verst å komme hjem
Da Klaus Sonstad satt i verdens største flyktningleir og intervjuet barn som
hadde mistet foreldrene sine på bestialsk vis, grudde han seg til å komme
hjem til Netflix og sin egen trygge familie.
TE K ST: A ina J ohnsen Rønning FOTO: H åvard Bjelland/ Håkon Hau gs bø/K irke n s Nø dh je l p.

Klaus Joacim
Sonstad

 Født 18. august 1969 i
Trondheim
 Norsk journalist, komiker
og programleder i TV og
radio
 Oppvokst i Klæbu
 I desember ble Klaus
Sonstad med til Bangladesh og verdens største
flyktningleir. Det ble et
sterkt møte for Klaus
Sonstad, som selv har
fire barn mellom 7 og 18,
å møte foreldreløse barn
og ungdommer som har
vært nødt til å ta voksenansvar alt for tidlig.

K

laus Sonstad har tidligere vært i
Zimbabwe med SOS Barnebyer, men
turen til Bangladesh i forbindelse
med Kirkens Nødhjelps julekonsert
ble en mye tøffere opplevelse.
Myndighetene i Bangladesh samler nå alle
rohingya-flyktningene fra Myanmar i Kutupalong,
en leir med 450.000 flyktninger (tall fra Inter
Section Coordination Group i desember). UNICEF
estimerer at 60 % av rohingya-flyktningene er
barn, flere tusen av dem er foreldreløse. Sonstad
møtte fire av dem i leiren, blant annet en 15 år
gammel gutt med ansvar for småsøsknene sine.
– Jeg skulle egentlig bare intervjue broren
hans på ti og satte meg ned i teltet hans. Da han
skjønte at vi var kommet for å høre historien
deres, begynte underleppa hans å vibrere. Han
var fremdeles i overlevelsesmodus, men hadde
sammen med bestemora ansvaret for familien.
Ungdommen var brått blitt far i huset, sier
Sonstad, som selv har en datter på 15.
– Håper ungene mine forstår en brøkdel av hva
jeg opplevde i leiren når de ser det på TV. Det
er vanskelig å tenke på at disse flyktningbarna
ikke har noe, mens mine barn har alt man kan
ønske seg. Samtidig hadde ungdommen i leiren
et imponerende pågangsmot. De jeg snakket
med var landbrukere, i Myanmar hadde de dyr og
jord, og de var tydeligvis vant med å jobbe. Det
var lyder fra aktivitet overalt. Det ble snekret og
muret og bygget hvor enn du gikk, sier Sonstad.
UFATTELIGE BEHOV
For å komme til Kutupalong reiste Sonstad
gjennom Cox’s Basar, et turistområde nær den
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myanmarske grense, som ikke lenger er like
glamorøs som i sine glansdager.
– Vi reiste fra fattigdom til mer fattigdom,
helt til vi endte opp hos de som har mindre enn
null. Det gjorde stort inntrykk å se hvor mange
det egentlig er som har havnet i en så håpløs
situasjon. Da vi kom til leiren var det nesten
bare å stoppe et tilfeldig menneske for å høre
en forferdelig historie. Alle kunne de fortelle om
grusomme opplevelser, sier Sonstad.
– Hva sjokkerte deg mest?
– Størrelsen på leiren, den er enormt svær, det
var telt overalt, en uendelighet av midlertidige
hjem, som bare var noen presenninger og
bambusstokker. Det var vanskelig å se for seg at
teltene skulle overleve et uvær, sier Sonstad.
ET FOLK I LIMBO
Sonstad flyr ofte mellom Trondheim og Oslo.
I klarvær skuer han ned på et Norge med
store grisgrendte områder og tenker at all den
uutnyttede plassen under ham kunne vært trygge
hjem for trengende flyktninger.
I Bangladesh traff han et folk som ingen land
vil ha.
– Det minnet meg egentlig litt om romfolket.
rohingyaene er et folk i limbo, de er verken
velkomne i Myanmar eller Bangladesh. Selv om
Bangladesh viser raushet ved å ta imot dem,
kommer de aldri til å bli en del av Bangladesh.
Tolken vår hadde bodd i leiren siden 90-tallet. Det
sier det meste, sier Sonstad og legger til:.
– På en måte forstår jeg det jo. Bangladesh
er verdens tettest befolkede land, og nesten
halvparten er selv fattige. Dessuten står de selv

i fare for å bli klimaflyktninger i årene
fremover.
– Hvordan så rohingyaene selv på
fremtidsutsiktene sine?
– De spurte meg om Norge, og jeg
fortalte at det var et land med kalde vintre,
store øde områder og mye ressurser. Da
noen ville vite om det var mulig for dem å
komme til Norge, måtte jeg si som sant
var: Sjansene er dessverre små. Hadde
jeg kunne sagt at det var fordi vi måtte
fokusere på mennesker i nød som var
nærmere oss geografisk, ville det føltes
bedre enn å vite hvor lite rause vi egentlig
er, sier Sonstad.
HVERDAG IGJEN
På filmen som ble laget fra Bangladesh
sier Sonstad gråtkvalt at han gruer seg til
å komme hjem til norsk hverdag, Netflix
og trygge omgivelser – og bli bedøvd og
fortrenge det han har opplevd. Hvordan
var det så å komme hjem, spør vi ham et
par uke etter hjemkomsten.
– Det ble som jeg fryktet, verden her
hjemme tok meg. Men jeg blir emosjonell
når jeg prater om det, Etter at jeg kom
hjem, tok gråten meg når jeg for eksempel

la ungene. Jeg skjønte først ikke hvorfor,
men det var selvsagt kontrasten til
Bangladesh som ble SÅ stor. Heldigvis
skulle jeg hjem og fortsette jobben for
Kirkens Nødhjelp, og det føles bra, sier
Sonstad, som stadig kommer tilbake
til hvor viktig det er at folk gir fast til
bistandsorganisasjoner.
– Så lenge mange gir fast hver
måned, så bidrar man stort over tid.
Snart har en million nordmenn Netflix.
Tenk hva Kirkens Nødhjelp kunne gjort
for den samme summen som disse
abonnementene koster! Det er den
kollektive bevisstløsheten som er ille. Om
man bare gjør noe, om det så bare er å gi
200,- i måneden, så er det noe.
MED PÅ LAGET
Å reise med Kirkens Nødhjelp er ingen
dans på roser. Sonstad og teamet bodde
på enstjernes hotell og uten at en eneste
øl ble betalt, en edruelighet som ikke
preget alle de andre organisasjonene de
møtte i Bangladesh.
– Jeg ble stolt av nøkternheten til
Kirkens Nødhjelp og imponert over å
møte de ansatte der nede, som bor og

jobber under slike forhold. Jeg følte jeg
skulle dø bare i bilen til og fra (trafikken
der nede var helt vilt kaotisk), og de gjør
dette hver dag for å hjelpe de som ikke
har noe, sier Sonstad.
– Hvorfor sa du ja da Kirkens Nødhjelp
spurte?
– Jeg har alltid trodd at menneskeheten
er en del av noe større, at alt henger
sammen med alt, og at det betyr noe
hvordan vi oppfører oss i forhold til
skaperverket. Jeg er også fascinert
av Jesus som historisk person. Dette
snakket vi mye om da jeg jobbet med
Are og Odin på NRK P3. Jeg har alltid
visst om Kirkens Nødhjelp. Etter andre
verdenskrig hjalp de tyskerne, og nå
hjelper de muslimer som rohingyaene.
Det er en veldig fin ting. At Kirkens
Nødhjelp fokuserer på rettferdighet,
kvinnekamp, kamp mot barnearbeid og
menneskerettigheter liker jeg veldig godt.
Det er en større jobb å endre tankesett
enn å redde liv, - en tyngre materie å
gå inn i. Verden er et sted der mange har
det vondt. Gjørma siver inn over støvlene
mine, og jeg har vadestøvler på. Fremtiden
ser utfordrende ut, sier Sonstad.
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A K TUELT PALESTINA

En ledsagers
bekjennelse

Fredag ettermiddag møtes bofaste og
tilreisende kristne for å vandre langs et
stykke av muren i Betlehem og be. Dette
har de gjort hver fredag siden 2004.
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Du kommer ikke hjem fra et tremåneders opphold som ledsager på Vestbredden med
en fasit. Derimot er du litt klokere enn da du dro, og ydmyk overfor alt du ikke forstår.
Men jeg kan se at det som foregår i Palestina, er ingen konflikt – det er en okkupasjon.
TE K ST O G FOTO : P å l A B e rg

J

eg hadde ingen ambisjoner om å utgjøre en forskjell
da jeg søkte på Ledsagerprogrammet, men det var et
ønske om å yte min skjerv i en herjet verden – uten
lønn og tre måneder borte fra familien. Jeg så ikke
noe heroisk i det.
Derfor ble det overrumplende sterkt å høre på første
samlingen i Jerusalem for Team 65, når lederen for
programmet så utover de noen og tyve deltagerne fra USA,
Canada og Europa og sa følgende: «You provide us with hope».
De ordene står på første siden, i den første av mine fem
notatbøker fra oppholdet. Den setningen bar jeg med meg da
frustrasjoner og meningsløsheten la seg som en tåke i hodet
enkelte kvelder.
Det høres kanskje patetisk ut – men når du våkner opp til
lukten av brennende bildekk, drar til checkpoints klokka tre
om natten, snakker med bønder som må se avlinger råtne på
rot fordi de har fått inndratt sin tillatelse til å gå til sine jorder,
besøker en familie som har fått 14-åringen løslatt fra fengsel,
for så å avslutte dagen med å møte en far som fikk sønnen sin
skutt av israelske soldater – ja, da trenger man noen store ord
for å håndtere det hele. Ikke alle dager var slik, heldigvis var
de fleste langt roligere – men mange dager var inntrykkene
uvante og sterke
Jeg har 25 års ballast som journalist. Mitt yrke er å
være kritisk, stille spørsmål, ikke ta noe for gitt, sjekke,
dobbeltsjekke, snakke med folk. Snakke med enda flere folk
– for å få bekreftet opplysninger og finne de gode historiene.
Som ledsager skal du være øyne og øre på bakken og
rapportere om trakassering og brudd på menneskerettigheter
inn i FN-systemet. Samtidig får du en unik mulighet til å
snakke med folk på steder hvor svært få andre internasjonale
eller journalister besøker – og du får over tid et bilde av
hvordan hverdagens okkupasjon preger landet og folket. For
en av de tingene gjør sterkest inntrykk, var å se okkupasjonens
byråkrati på nært hold – det tidvis raffinerte byråkratiet
som er bygd opp gjennom 50 år for å holde palestinerne i
sjakk, for å ta over landområder bit for bit, for å kontrollere
vannreservoarene, og den utstrakte bruken av kollektiv straff
– for å nevne noe.

Lyttet vi bare til palestinernes versjon av historien?
Utgangspunktet mitt er at alle programmer som dette kan bli
bedre – de må justeres, fornyes og tilpasses – selvsagt må
det være slik. Det har vært 64 ledsagerteam som har gjort
sin tjeneste før meg – og det har gitt programmet erfaring
som evalueres og bakes inn i programmet år for år. Gjennom
opplæring i Oslo, Jerusalem, Haifa og Betlehem fikk vi møte
både israelere og palestinere som hadde forelesninger om
situasjon og hverdagsliv på begge sider. Om det var nok, kan
helt sikkert diskuteres.
Selvsagt skulle vi snakket mer med israelere. For min del
skulle jeg gjerne snakket med bosetterne sør for Nablus –
om hvorfor de deler ut sukkertøy på gaten for å feire at en
palestiner ble skutt. Jeg skulle gjerne snakket med bosetterne
i Hebron – om hvorfor ungene deres kastet stein på oss når
jeg var i området i følge med israelske soldater. Jeg skulle
gjerne snakket med israelske militære ledere om hvorfor de
trakasserer befolkningen i Azzun flere netter i uken gjennom
raid og arrestasjoner. Jeg skulle gjerne snakket med israelske
myndigheter om hvorfor de ikke finner fram til en løsning
med sine palestinske motparter så bøndene får tilbake sine
tillatelser til å dyrke sine åkrer i seam zone og slipper å se
avlinger råtne på rot.
Og jeg skulle gjerne hatt et annet svar enn det vi vanligvis
fikk: «For security reasons».
Vi blir sett på som brysomme – soldatene liker ikke at vi er
der – at vi står ved checkpoints hver eneste morgen, snakker
med folk og stiller spørsmål. De sjekker våre pass, visa,
kamera og mobiler på jakt etter noe å slå ned på – og ber oss
dra derfra – fordi det er farlig å være her.
En viktig del av ledsagerprogrammet er å fortelle om hva
vi har sett og opplevd når vi er tilbake i Norge. Jeg valgte å
fortelle historiene til folk jeg har møtt. På de neste sidene ser
du noen få av disse historiene – hver og en av dem kunne fylt
et par sider. Mange har vært nødt til å tenke seg lenge om for
å stå fram med fullt navn og bilde. Frykten for represalier
var stor og reell. Men frykten for at historier fra en 50 år lang
okkupasjon skulle bli oversett og glemt, var minst like stor.

Ledsagerprogrammet (EAPPI) ble opprettet av Kirkenes Verdensråd i 2002 som en respons på at kirkene i Jerusalem
ba om støtte etter den andre intifadaen. Gjennom ledsagerprogrammet plasseres mennesker fra hele verden som
observatører i byer og landsbyer på Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Der er de tilstede for å vise solidaritet med
palestinere og israelere som arbeider med fredelige midler mot den israelske okkupasjonen, og de rapporterer om
brudd på folkeretten og menneskerettighetene til FN og andre organisasjoner. Ved å være tilstede bidrar ledsagerne til å
bedre palestineres tilgang til land, arbeid og skole, og for å redusere vold og trakassering av sivile. I Norge er det Kirkens
Nødhjelp som organiserer programmet på vegne av de fire senderorganisasjonene som også inkluderer Mellomkirkelig
råd, Norges Kristne Råd og KFUK-KFUM Global.
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«Barnehagen og skolen skal tvangsrives.
Soldater kan komme og rive bygningene når som helst.»
Skolen har 77 elever og er like gammel
som okkupasjonen. Samtlige bygninger,
delvis reist med støtte fra EU, har fått
ordre om tvangsriving.
Beduinsamfunnet Mu’arrajat, som ligger
nord i Jordandalen, består av 70–80
familier. Skolen og det lille samfunnet er
sterkt utsatt for trakassering fra soldater
og settlere – listen med rapporter er
lang.
– Det er israelernes politikk å gjøre
det så vanskelig for oss at vi flytter
herfra. Men det kommer ikke til å skje.
Hvis de kommer og konfiskerer skolen,

vil vi fortsette under solen, under åpen
himmel, sier Mahmoud Jarme, rektor på
Ka’abneh Bedouin Primary Mixed School.
I dag har de klasser fra 1.–9., en
barnehage og 13 lærere, hvorav fem er
kvinner. De ønsker å bygge et rom for 10.
klasse og isolere bygningene – men det
får de ikke tillatelse til.
– På sommeren kan det være over
40 grader ute, og elevene sitter under
blikktak i klasserommene. Når timen
er ferdig, ser de ut som våte kyllinger
– våte av svette. I desember/januar er
det kaldt her, og da er det heller ikke et
gunstig sted for ungene. Vi har søkt om å

«Jeg tror alt søppelet vårt kan bli butikk en dag.»
Han bruker søppel i kunsten fordi han liker symbolikken.
– Utgangspunktet er alltid at søppel er stygt. Jeg liker å se søppel bli det
vakre som gir mening til det hvite lerretet, sier Alaa Abu Sáa.
Den kreative, alltid arbeidende kunstneren fra Deir Al Ghasun liker ikke
å kalle seg kunstner.
– Hvis folk ser det vakre i bildene mine, er jeg lykkelig. Kanskje vil de
tenke noen tanker rundt søppel og hva vi gjør med det i hverdagen vår
– da blir jeg enda lykkeligere. Det er en skjønnhet i denne muligheten.
For Alaa har mange tanker om søppel:
– Vi har mye søppel i Palestina – folk kaster det fra seg overalt, uten
å tenke. Palestinere flest er opptatt med andre ting – med livet, tjene

36

KIRKENS NØDHJELP MAGASINET

| 01 – 2018

få utbedre lokalene, men vi får ikke lov til,
sier rektoren.
– Vi ønsker å utvikle skolen fordi
utdanning er en rettighet for alle
mennesker, ifølge internasjonal lov.
Vannmangel er også en utfordring
selv om en gedigen vanntank og store
vannpumper er nærmeste nabo til skolen.
Men det store vannrøret frakter vannet
vekk – til de israelske settlementene.
Skolen blir avspist med et hageslangetykt
rør med vann. Vanntrykket er elendig, og
vannet må kjøpes dyrt.

Han er 15 år. For tre dager siden
ble han løslatt etter fem måneder i fengsel
Mandag 23. januar 2017 ble 26
palestinere arrestert på Vestbredden.
14-årige Ahmad Noor Rayan var en av
dem.
Israelsk militær lov gjelder for alle
palestinere på Vestbredden. Ifølge
israelsk militærordre (MO1651) kan barn
fra tolv år holdes strafferettslig ansvarlig.
Mellom 500 og 700 barn arresteres og
møter for en militær domstol – hvert år.
Soldater kom kl 01.30 på natten
hjemme i Azzun og arresterte Ahmad,
som da var 14 år. Først ble han ført til
en celle i et settlement i nærheten, og
deretter ble han fraktet videre – med

håndjern og bind for øynene. Her satt han
tre timer i forhør, ble kroppsvisitert, de
tok fingeravtrykkene hans og iførte ham
fangeklær.
To dager senere ble han fremstilt for
en militær domstol – alene, uten advokat.
Han fikk beskjed om at han var dømt for
å ha kastet stein. Deretter måtte han
signere et dokument skrevet på hebraisk.
Han ba om å få det oversatt. En mann
kom, kikket på dokumentet og sa til ham
at det er ok – du kan bare underskrive.
Han måtte signere på baksiden av
dokumentet. Han likte det ikke.
Han ble dømt til fem måneder i fengsel
og 3000 shekel i bot. Hvis han blir tatt

igjen, vil han få 14 måneder i fengsel.
Moren besøkte ham i fengsel – da fikk
de 45 minutter sammen. Hun kunne
se gutten sin gjennom en glassrute og
snakke med ham gjennom en dårlig
telefonlinje.
Gutten ble løslatt på en søndag uten
at foreldrene fikk beskjed. Det var en
venn av familien som fant ham på en
parkeringsplass og kjørte ham hjem.
– Det verste med å være i fengsel var
det konstante presset og usikkerheten for
hva som skulle skje. Følelsen av å være
fri er ubeskrivelig. Det kribler i meg, sier
Ahmad, som fylte 15 år i fengsel.

penger og finne rom for å uttrykke oss. Vi har ikke tid til søppel, og vi
har heller ikke en lovgiving eller et apparat som kan håndtere søppelet.
Alle er for opptatt. Vi har ikke noe håp engang. Vi lever i en konstant
nødsituasjon – så dette søppelet kan vente. Men en dag vil søppel bli
butikk – det er jeg overbevist om.
Han tenker mye, men liker ikke å tenke så mye på fremtiden.
– Det jeg lager i dag, er målet mitt. Jeg tror det vil bli bedre, og vi vil se
mer skjønnhet, sier Alaa og går tilbake til lerretet.
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«Si til folk i Norge at vi ikke støtter de som kaller seg muslimer, og
som utfører terrorangrep. Det har ingenting med Islam å gjøre.»
– En som gjør en terrorhandling, er
en kriminell i øynene til Islam. Når en
person gjør slike ting, er han ikke en
muslim.
Imamen
i
Shokanda-moskeen
i
flyktningleiren i Tulkarem, Khaled Obaid,
gjentar det flere ganger for å være sikker
på at jeg forstår. Vi sitter inne i moskeen
etter fredagsbønnen og prater sammen
med et par dusin barn og voksne – bare
dager tidligere har verden vært rammet
av nok et terrorangrep.
En ukes tid senere møter jeg ham igjen
i moskeen og fortsetter samtalen om tro
og Gud – og okkupasjon. Han viser meg

rundt, og jeg får lov til å ta bilder. Jeg
lurer på hvorfor han ble imam.
– Mange ting. Først og fremst er det
en tjeneste for min Gud. Jeg ønsker
å jobbe med religion og med folk, og
arbeidsoppgavene er veldig varierte. Det
handler om å undervise folk i hvordan de
skal be rett, og forberede seg til bønn.
Jeg vasker og holder moskeen i orden.
Jeg sørger for kalle til bønn og ber med
dem fem ganger om dagen. Og jeg gjør alt
som har med økonomi å gjøre, sier han.
Israelske soldater har hver uke raid i
flyktningleiren og gjør arrestasjoner. Her,
som ellers på Vestbredden, gjøres det
alltid om natten – mellom midnatt og kl.

04. Det oppskaker folk og barn. Imamen
er oppgitt.
– Palestina er under okkupasjon, og
vi har vært okkupert i lang tid. Vi krever
våre rettigheter, og ønsker rettferdighet.
Vi hater ikke jøder. Vi hater okkupasjonen.
Vi er alle mennesker – hvorfor behandler
de oss slik?
Jeg spør ham hva okkupasjonen gjør
med troen hans.
– Vi har vært tålmodige. Gud ignorerer
oss ikke. Han tester oss om vi har
tålmodighet nok til å tåle dette. En dag
skal vi bli fri – det er vårt håp, sier han.

«Jeg håper mine barn skal få en bedre framtid.
Jeg vil ikke at de skal leve et liv som mitt.»
Hun har vært arrestert to ganger, skutt
og såret to ganger. Mannen har vært
arrestert fire ganger. Sønnen har blitt
skutt og såret to ganger. Åtte års ikkevoldelige demonstrasjoner om vann har
kostet.
Da vi besøkte Nabi Saleh, hadde landsbyen
tilgang på vann tolv timer i løpet av en uke.
De har mistet 2/3 av landområdene sine
til settlementene – inkludert vannkilden.
Landsbyen startet med ukentlige ikkevoldelige demonstrasjoner i desember
2009 for å få tilbake vannet. I løpet av snart
åtte år har mer enn 500 av landsbyens 620
innbyggere blitt skadet i demonstrasjonene.
210 har blitt arrestert, av dem ti under 14

år, 40 under 18 år, og syv kvinner.
Vi
møter
firebarnsmoren
Manal
Tamini idet de har tatt en pause i
demonstrasjonene. Forrige gang ble 15
skadet og 22 arrestert. Prisen har blitt høy
– nå må de vurdere strategien videre.
– Da vi startet, trodde vi ikke at det skulle
holde på i så mange år. Men all volden
fra soldatene inspirerer oss faktisk til å
fortsette. De gjør alt de kan for å gjøre livet
vårt vanskelig, slik at vi flytter, så de kan ta
over området.
På det meste har de plukket opp
1500
tåregassgranater
etter
en
fredagsdemonstrasjon.
Ofte
brukes
kanoner som kan skyte ut 64 eller 210
tåregassgranater
sammenhengende.

Nektes adgang til å dyrke sin egen jord
Tusenvis av bønder vest på Vestbredden har mistet tillatelsene til å
dyrke sin egen jord – avlinger råtner, og jord blir liggende brakk.
Rundt 85 prosent av murens lengde går ikke langs grenselinjen (Green
Line) mellom Israel og Palestina. Områdene mellom muren og grensen
kalles for «Seam Zone», og palestinerne må ha egne tillatelser for å få
adgang til jorden sin i denne sonen.
Bønder med tillatelse slipper inn via egne kontrollposter (agricultural
gates), og to til tre ganger om dagen åpnes portene – i 20 til 60 minutter,
avhengig av hvor mange som skal gjennom. Problemet er bare at
tusenvis har mistet sine tillatelser – vi snakket med desperate bønder
to–tre ganger hver eneste dag mens vi stod ved kontrollpostene.
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Mannen er videofotograf og har egen
YouTube-kanal hvor han legger ut filmer fra
hendelsene.
– Jeg har reist rundt i verden og fortalt
om vår sak. Det vanligste spørsmålet jeg
da får, er hvordan jeg kan sette mine barn
i fare ved at de deltar i disse protestene.
Svaret mitt er at jeg ikke har noe valg! I
starten prøvde vi å holde dem borte, men
til slutt gav vi opp.
– Hver fredag har vi deltatt. Jeg vil ikke at
de skal drepe noen. Jeg vil ikke at de skal
hate noen. Men de har lov til å være sinte
på okkupasjonen. Vi protesterer for våre
rettigheter og for rettferdighet. Det er ikke
lett å være mor oppi alt dette. Men det er
slik livet vårt er, sier Tamini.

Tayseer Amamah er ordfører i Akkaba (ca. 500 innbyggere) og selv
bonde. Han beskriver situasjonen slik:
– Alle i landsbyen lever av jordbruk. Nå er det bare 23 av 227 bønder
som har tillatelser. Folk er desperate og fortvilte.
Årsaken til denne situasjonen er svært kompleks, og feilen ligger hos
begge sider av konflikten – for å si det enkelt.
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«Barn i denne byen opplever arrestasjoner hver uke. Hver morgen får jeg
telefon om nattens raid, så jeg er forberedt når jeg kommer til skolen.»
Azzun har i tiår vært en herjet by,
omkranset av settlements, ukentlige
sammenstøt, tåregass og nattlige
arrestasjoner. Hvordan jobber en skole
for å ta vare på sine elever midt i denne
galskapen?
Jeg besøkte byen minst to ganger i uken,
snakket med folk, hørte på frustrasjonen
og sinnet, var innom rådhuset, snakket
med barn som har vært i fengsel og
deres foreldre, så på bilder, mobilfilmer
og dokumenter. Det ble mange rapporter
inn til FN-systemet.
Abdulateef Radwan er rektor på
ungdomsskolen for gutter i byen, og
har samlet en gruppe lærere denne
ettermiddagen. Skolen har 380 elever og

Burhan Bsharat med døtrene Dao (t.v.) og Bshaa
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«Siste ordinære gudstjeneste i denne kirken var i 1975.
Om fem år vil det ikke være noen kristne igjen i denne byen.»

23 lærere.
– Den daglige tilstedeværelsen og
de mange nattlige raid av soldater
provoserer folk, begynner han.
– Når ungene hører en uvanlig lyd,
mister de konsentrasjonen med en gang.
Når soldater raider et hus eller en del av
byen, så skjer det alltid mellom kl 24 og
04 på natten. Det betyr at elevene ikke får
sovet nok, og de blir redde. Og de snakker
om hva som skjedde – i lang tid framover.
– Dette tar vi tak i. Vi har egne folk
som elevene kan snakke med, på
tomannshånd eller i grupper. Lærerne
går på besøk i hjemmene dersom
elever har problemer etter møter med
soldater – som søvnproblemer eller
konsentrasjonsvansker. I fjor merket vi

at grupper av elever forlot skolen for å
lage bråk med soldatene. Derfor har vi nå
nulltoleranse for fravær i skoletiden.
Fysisk trening er et annet tiltak – for
at elevene skal bruke sin energi på en
positiv måte, og tømme sinnet sitt, som
de uttrykker det. De har aktiviteter om
morgenen og mellom timene, og på
kveldene er lærerne til stede og skolen
åpen for idrettsaktiviteter. De ønsker
også at skolen skal være en liten oase
i byen, hvor det skal være rent og pent,
bevisst fargebruk og ingen graffiti og
søppel.
– Vi gjør alt for å beskytte våre elever
– som er byens framtid. Det er en daglig
utfordring som vi ikke har råd til å tape,
sier rektor.

Bygningen er trolig fra år 105. Inne
henger et ikon fra 1462. Kirken er
velstelt, men ubrukt.

«Vi må kjøpe vårt eget vann»
– Vi har bodd her siden 2003 og har papir på
at vi eier landet. På eiendommen er det fem–
seks brønner, men de får vi ikke ta vann fra –
soldatene sier det er forbudt.
Burhan Bsharat er oppgitt, og det har han
vært lenge. Den store familien med ti barn bor
i beduinlandsbyen Mak-Hul i Jordandalen.
– Vi må kjøpe alt vann vi trenger og hente
det med tankvogn. Det koster 25 shekel pr.
kubikkmeter, og vi trenger ti kubikkmeter
hver fjerde dag for oss og dyrene våre. Det er
likevel altfor lite. Når våre ti barn vil dusje, så

er det ofte vi ikke har vann til det. Det er ikke
lett når det er 40 grader.
– Men settlerne der borte har svømmebasseng,
sier han og peker.
De skrøpelige bygningene på det lille tunet
har ordre om tvangsriving. Settlerne kommer
nesten daglig kjørende for å skremme dyrene,
og soldater kommer jevnlig om natten for å se
om de har stjålet vann, eller om de har kniver.
– Da ransaker de husene og tømmer alt vi har
av sukker og mel på bakken, slik at det blir
ødelagt. Hvorfor gjør de det når de ser vi har
så lite å leve av? spør Burhan Bsharat.

«Jeg nekter å selge brød til soldater»
Harb Jomaah er født i Kaf Qadoum og har et
bakeri i Hajja. Faren og mange i familien er bakere, og selv dro Harb til slektninger i Jordan
for å lære seg yrket. Han selger mange typer
brød og utnytter bakerovnen til å lage middagsretter som han selger.
En morgen stoppet tre israelske militærkjøretøy foran det lille bakeriet hans.
– En offiser kom og spurte om jeg hadde
Za’atarbrød.
– Nei, det har jeg ikke, svarte jeg, og da ble

Vi sitter i kirkebenkene i den lille
greskortodokse kirken. Daoud Abu Mitri,
er en av kanskje 20–25 kristne i Tulkarem,
en by med rundt 60 000 innbyggere. Han
er en mann av få ord. Sammen med
broren driver han et gullsmedverksted
ved siden av den gamle moskeen i byen.
Jeg prøver å finne ut hvordan det er å
være kristen i en landsdel hvor de aller
fleste er muslimer. Han er ikke særlig
optimistisk. For 50 år siden var det
over 600 kristne i byen, men siden den

gang har de fleste flyttet – til Betlehem,
Jerusalem, Jordan eller Syria – hvor det
er flere kristne.
Under den første intifadaen ble kirken
rammet av uroligheter og brannskadet.
Da gikk det muslimske lokalsamfunnet
sammen med de kristne og hjalp til med
å reparere skadene og restaurere kirken.
– Den siste ordinære gudstjenesten i
kirken var i 1975. Det har sporadisk vært
en prest innom og holdt en gudstjeneste
jul eller påske. Ingen kirkesamfunn har
besøkt oss eller hjulpet oss – alle har nok
med seg og sitt, sier han.
Han sier det stille, men det treffer
meg som en knyttneve. Her – i luftlinje

er det ikke så langt til Betlehem eller
Jerusalem, hvor man vasser i prester og
kristne av alle slag – sitter det altså et
par dusin kristne og føler seg fullstendig
glemt av det kristne fellesskapet.
Men hvordan «overlever» han som
kristen?
– Jeg drar til Nablus, Betlehem eller
Jerusalem for å delta i gudstjenester.
Han viser meg rundt i kirken, tar fram
gamle bibler, og forteller ivrig. Før vi går
må han prøve kirkeklokkene. Sekunder
senere strømmer nysgjerrige inn porten
fra gaten utenfor: – Er det noe som
foregår i kirken? spør de.

offiseren irritert.
– Hvis du hadde kommet i sivile klær, hadde
jeg solgt til deg. Jeg selger brød til kristne, jøder, muslimer og alle typer mennesker. Men
jeg selger ikke brød til folk i uniform som okkuperer landet mitt.
– Da jeg sa det, ble offiseren tydelig sint. Jeg
hadde ydmyket ham foran hans soldater. Jeg
ble arrestert på stedet – riktignok bare i fem
timer - for å ha nektet å selge brød til dem.
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Verner om
lokale krefter
Hvem?

5 tett på

til Kirkens Nødhjelp. Hun
understreker at Kirkens
Nødhjelp må fortsette
å utvikle seg som en
tydelig diakonal aktør –
partnerbasert gjennom
mange lokale kirkelige
partnere.
– Kirkens Nødhjelp har
mye erfaring i økumenisk
samarbeid. Her har vi som
trosbasert aktør også et
ansvar for å utvikle og
bygge kompetanse innen
internasjonal diakoni, sier
hun.

 Hvilke nettsider sjekker

 Brita Bye går ut av styret

du jevnlig?
NRK og Yr.
 Hva leste du sist?

«Putin og jeg. Russlands
vei fra håp til håpløshet» av
Øystein Bogen.
 En film som har gjort

inntrykk?
«Sameblod» og «Hva vil de
andre si».
 Hva gjør du for å slappe av?

Går på fjellet – er heldig å ha
tilgang til fjell rett bak huset
der jeg bor.
 Hvilken sak engasjerer

deg mest?
Flyktninger som tvinges
på flukt, og vårt enorme
matsvinn og vårt ansvar for å
begrense det.

Brita Bye går ut av styret i Kirkens Nødhjelp etter ni år. Nå får hun ikke lov til å sitte
lenger, sier reglene.
TE K ST: A i na Jo hnse n R ø nni ng FOTO : A i na Jo hnse n R ø nni ng / K i r ke ns N ø d hj e l p .
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i møter Brita på Sør-Hålogaland
bispedømmekontor i Bodø. Der
jobber hun blant annet med
diakoni og nettverksarbeid,
med Grønne menigheter og
med samarbeid mellom kristne kirker
i Barentsområdet – det vil si NordvestRussland, Nord-Norge, Nord-Sverige
og Nord-Finland. Barentssamarbeidet
består av lutherske og ortodokse kirker
og jobber med temaer som urfolk og
klima, et viktig folk-til-folk-samarbeid
og Den norske kirkes eneste formelle
kontakt med den russisk-ortodokse
kirke.
TETT PÅ FASTEAKSJONEN
Å jobbe i nord betyr ofte lange avstander,
små
menigheter
og
utfordrende
vær. Bispedømmekontoret har nylig
gjennomført stiftsdager for alle kirkelige
ansatte i Bodø – med stormen Ylva som
en påtrengende og uanmeldt gjest. Flere
prester kom seg ikke hjem, andre turte
ikke dra dit i frykt for å ikke rekke å
berette i begravelser søndag. Frykten var
ikke ubegrunnet. Verken fly, båter eller
tog gikk. Selv en av hovedfartsveiene var
stengt for biltrafikk. Slik er det også å bo
i nord.
– Jeg representerer jo et område
med mange små menigheter og lange
avstander. Det er spennende å følge
Fasteaksjonen fra deres ståsted –
hvordan strategiplanen til Kirkens
Nødhjelp fungerer der ute, sier Bye.
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VIKTIGE LOKALE KREFTER
Etter ni år i Kirkens Nødhjelps indre
gemakker er det særlig én ting Bye
kommer tilbake til. De lokale ildsjelene og
regionkonsulentene til Kirkens Nødhjelp.
De gjør en uvurderlig jobb med å knytte
sammen kirke og global diakoni, men
verdsetter man den jobben som gjøres?
– Nettverksarbeidet er kjempeviktig,
men det er ikke så lett å se de raske
resultatene. Ofte tenker man at kirka
alltid vil føle eierskap til Kirkens
Nødhjelp, men det er mange aktører
der ute, og det kommer stadig nye
generasjoner til. Vi kan ikke hvile i at vi
er en troverdig og traust organisasjon.
Det skjer en stor endring i kirka nå med
omorganisering og dårligere økonomi.
Det gjør at menighetene må foreta seg
noen harde prioriteringer. Det kan gi
Kirkens Nødhjelp en sterkere posisjon
fordi man kan gi menighetene mye tilbake
i form av informasjon, trosopplæring og
bidrag til gudstjenestene. Men da er det
viktig å være tett på, sier Bye.
SER TRÅDEN FRA MELØY TIL MALAWI
Det har blitt flere turer til Kirkens
Nødhjelps prosjekter i løpet av disse
årene. Hun har sett hvordan Kirkens
Nødhjelp lærer opp jordmødre (og -fedre)
i Malawi, og hun har sett vannprosjekter
i Zambia og hvordan grasrotengasjement
mot korrupsjon støttes i Angola.
Mest inntrykk gjorde turen til TVaksjonsprosjekter i Etiopia.

– Jeg ble tatt på senga i Etiopia da
jeg så hvor kort linken var fra bøssa til
brønnene, og hva det betydde for kvinnene
der. Jeg møtte mødre som slapp å gå i
fire timer for å hente vann til familien. De
slapp å la de små barna være alene mens
de tok den lange turen til brønnene, og
barna fikk i større grad gå på skolen. Jeg
så bankbøkene som skal sikre videre drift
av brønnene, og de sterke kvinnene som
hadde fått i oppdrag å samle inn penger
fra lokalsamfunnet, som skulle ta over
drifta av brønnene. Det var sterkt å se
hvordan man kan hjelpe om det gjøres på
rett måte, sier Bye.
TØFFE VALG
Som styremedlem har hun ledet Kirkens
Nødhjelp i retninger hun selv er stolt av. At
man tør å si noe i vanskelige diskusjoner,
som kan være kontroversielle her
hjemme. At man tør å gå inn i land som
krever mye, også land der korrupsjonen
er stor. Det er troverdig at man orker å
stå i det, sier Bye, som nå fortsetter å
jobbe med andre utfordringer.
– Vårt bispedømme har hovedansvar
for kirkelig betjening av lulesamisk
språkgruppe. Nå jobbes det fortsatt for
å få bibelen oversatt til våre tre offisielle
samiske språk på norsk side, lulesamisk,
sørsamisk og nordsamisk. I tillegg jobber
vi med å få det samiske inn i kirken, med
salmer, liturgier og symboler, sier Bye.
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A K TUELT TROND M OHN

– Vi kan ikke slutte å tro på at det blir bedre
Trond Mohn fant sine største forbilder i foreldrene.
Verdiene hjemmefra har vært hans rettesnor når han i
store deler av livet har delt av sin rikdom.
T EKST: Heg e Kr istin Ulv in FOTO: H åvard Bjelland/Kirkens Nødhje l p
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flere år visste ingen hvor millionene
som stadig dryppet inn til idrettslag,
forskning og andre samfunnsformål,
kom fra. Til slutt klarte en
gravende journalist å avsløre den
hemmelige velgjøreren: Bergenser og
næringslivsleder Trond Mohn stod bak de
mystiske donasjonene.
Etter hvert har han åpnet litt opp rundt
sin filantropiske virksomhet, men Mohn
liker ikke å snakke om pengene han
rundhåndet deler ut. En slik selvgodhet vil
selv ikke en erkebergenser være med på.
For det hele handler da tross alt egentlig
om gode manerer.
– Vi hadde en veldig klok mor. Hun sa:
«Du kan bli rik, du kan bli fattig, men
gode manerer kan ingen ta fra deg. Det
er to former for dannelse, det er den ytre
dannelsen og den indre dannelsen. Og
sistnevnte kommer fra hjertet, og det er
den viktigste.» Det er dette som ligger i
bunnen. Du skal hedre din far og din mor,
og du skal leve lenge i landet, sier Mohn.
– RAUSHET GIR STYRKE
Rausheten han arvet fra foreldrene, har
han tatt med seg gjennom hele livet.
– Jeg synes det er en fin rollemodell å dele
av sin rikdom. Og så kunne det jo tenkes,
og det lærer du ikke på handelshøyskolen,
at det å være raus gir deg en indre styrke
og ro som setter deg i bedre stand til å
drive din kjernevirksomhet.
– Ditt engasjement har også gjort deg til
en bedre forretningsmann?
– Det er vel litt mer nyansert enn som så,
men jeg tror at det å jobbe i en bedrift hvor
det er raushet, gjør noe med den enkelte
medarbeider. Man blir litt stolt, glad og
kry, og det får jo engasjementet opp.
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SOSIALT ENGASJEMENT
Det ligger et stort sosialt engasjement bak
når Trond Mohn velger hvilke prosjekter
han skal støtte. Når idretten på Vestlandet
har nytt godt av Mohns giverglede
gjennom utallige idrettsanlegg, er det
særlig ungdommene han ønsker å nå:
– Vår materielle velstandsøkning til
tross har vi fått et kaldere samfunn med
mer kriminalitet, narkotika – jeg tror
ungdomsbevegelsen er det beste for
å demme opp for en slik utvikling. Jeg
har sett mange eksempler på ungdom
som gjennom mestring blir et helt annet
menneske, sier Mohn.
Mohn har i mange år støttet både
helseforskning og flere norske sykehus.
Dette har blant annet ført ham til
Zanzibar og sykehusprosjekter støttet
av Haukeland universitetssykehus. Der
har han sett effekten av å bygge opp lokal
kompetanse.
– Representanter fra Haukeland bor
der nede og driver opplæring av lokalt
helsepersonell. Det er jo det som er det
riktige å gjøre. Og så gjør det noe med
de menneskene som sendes ned fra
Haukeland og er der et halvt år. Når en
ser for eksempel de sanitære forholdene,
kommer man ikke hjem og klager over
hjemlige forhold, mener Trond Mohn.
– GJENSYDDE BUKSELOMMER
En viktig drivkraft for Trond Mohn er en
ukuelig tro på endring. Den troen har ikke
alltid vært like enkel å målbære.
– En gang ga jeg penger til kreftforskning
under en konferanse, og fra scenen uttalte
jeg at «kanskje kan vi utrydde kreften». To
uker senere fikk jeg kritikk fra Tidsskrift
for Den norske legeforening: «Hvem har
misledet Trond Mohn?», stod det. Det var
en lissepasning til alle de med gjensydde

bukselommer! Som om det ikke er noe
poeng i å gi til kreften for man kan ikke
ta knekken på den uansett! Man må jo tro
på noe! Man må tro på at det blir bedre i
Afrika, at det blir bedre i Syria – overalt
hvor man er, sier Mohn entusiastisk.
Han hadde nok helst sett at flere
velstående
nordmenn
åpnet
sine
«gjensydde bukselommer» litt oftere – i
stedet for å holde rikdommen sin for seg
selv. Avsløringene knyttet til Panama
/ Paradise Papers har aktualisert
hvordan rike mennesker gjemmer bort
verdier i skatteparadiser. Selv betaler
Mohn sin skatt med glede. Det er en
forpliktelse overfor samfunnet å sørge

for verdiskapning i Norge, mener han.
– Det er ikke bra at velstående mennesker
flytter penger ut. Det betyr jo at vi som bor
her i landet og som er villige til å betale
skatt, får mer skatt. Det er forferdelig
lite sosialt. Egentlig burde det vært
slik at nullskatteyterne ikke bør være
meningsberettiget i en skattedebatt,
fnyser Mohn.
STØTTER KIRKENS NØDHJELP
Også for Kirkens Nødhjelp har Trond Mohn
i en årrekke vært en viktig støttespiller.
Mohn mener selv det er viktig å støtte
robuste, erfarne organisasjoner som er
til å stole på.

– Jeg er veldig fascinert av Kirkens
Nødhjelp. Det er fascinerende med mye
frivillighet, nøkternhet i administrasjonen
og langsiktighet. Det å tro på noe, sier
han.
Trond Mohn er selv en troende mann.
For mange år siden besøkte han en
Christian Club i Sør-Korea. Der fikk
han et visittkort med en påskrevet tekst
fritt etter Lukasevangeliet – de fattiges
evangelium (oversatt fra engelsk, journ.
anm.):
– «Pass dere for alle slags grådighet. For
et menneskes liv er ikke laget av tingene
han eier, samme hvor rik han er.» Jeg har
hatt kortet i lommeboken siden.

Trond Mohn

 Alder: 74 år
 Norsk næringslivsleder og
filantrop. Bor i Bergen
 En av Norges største
skattebetalere
 Har gitt minst 4,7 milliarder
kroner i gaver, særlig til
forskningsformål, medisinsk
utstyr, utdanning, kultur og
idrett
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N O RGE RU NDT

Andakt
Kilde: Liturgisk ressurs
fra Metodistkirken

Ved inngangen til 2018 tar vi med oss den
håpsbekjennelsen som ble brukt ved den
felleskirkelige fredsgudstjenesten i Oslo
9. desember. Dette var en gudstjeneste
i forbindelse med tildelingen av Nobels
fredspris til ICAN – International
Campaign to Abolish Nuclear Weapons.

Vi har et håp
om en ny himmel
og en ny jord,
hvor freden bor,
hvor Guds Ånd blåser inn liv
og skaper en regnbue av farger
og former.
Vi har et håp
om en ny himmel
og en ny jord,
hvor kjærligheten bor,
hvor Kristi livgivende ånd brer
seg i og mellom mennesker,
hvor lidelsen er lidt,
hvor døden er stridt
og hvor graven er tom som på
oppstandelsens morgen.
Vi har et håp
om en ny himmel
og en ny jord,
hvor gleden bor,
hvor Guds Hellige Ånd
stadig fornyer det
grensesprengende fellesskap
og det ukuelige håp om et liv
uten grenser.
Amen
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Teie:

Arrangerer konsert før
Fasteaksjonen

Advokat
Bjørn Trygve Nilsen

Teie Kirke på Nøtterøy har kanskje landets mest
engasjerte ungdommer. Etter konfirmasjonsåret velger
mange å gå videre til «Milk»-kurset til KFUK/KFUM. Hele
16 ungdommer gjennomførte sist dette kurset, der de skal
arrangere alt fra temakvelder til bowling og annet sosialt.
– Det er ledertrening så de skal lære seg å arrangere ting selv.
Tidligere arrangerte ungdommene konfirmantfest med middag, men vi syntes det
manglet litt innhold og mening, og vi lette etter litt mer utfordrende lederoppgaver for
dem. Da tenkte vi på Fasteaksjonen, sier Kristine Amundsen, som har ansvaret for 136
konfirmanter i menigheten.
Onsdagen før konfirmantene skal ut med bøsse inviteres alle konfirmanter, foreldre og
andre til konsert med Paul Coleman. Alle kommer gratis inn, men inntektene fra lodd,
kaker og annet går rett til Kirkens Nødhjelp.
– Ungdomslederne vokser veldig på oppgaven, og de er veldig stolte. De lager budsjett,
styrer lys og lyd, lager plakater og samler inn til flotte lotterigaver. Vi står bare i
bakgrunnen, de styrer alt selv, forteller Amundsen.


Steinkargata 29, 4006 Stavanger

Herøy/Møre:

Vil lyfte Fasteaksjonen saman

 Hausten 2017 arrangerte Kirkens Nødhjelp to studieturar for kyrkjelydar som vil gi
Fasteaksjonen eit lyft. Den eine turen gjekk til Tanzania – den andre til Zambia. På den
førstnemde var det med to deltakarar frå Herøy i Møre bispedømme.
– Vi har i fleire år samarbeida med Herøy Frikyrke. No er planen er å være meir
synleg i ulike fora, dessutan skal vi ha eit fellesopplegg for kyrkjene i fastetida, seier
kyrkjelydspedagog Karl Anders Brendmo i Herøy kyrkje Han reiste saman med
pastor Erhard Hermansen i Herøy Frikyrkje, og no legg dei planar slik at dei vert godt
organisert og har mange nok bøssebærare for å nå ut til heile kommunen,
– Reisa har gjort oss betre skodd til å fortelje om Kirkens Nødhjelp sitt viktige arbeid.
Ikkje berre fordi vi har blitt fortalt kva som har blitt gjort og kva det har ført til, men vi
har også fått sett det med eigne auge og høyrt det frå dei som har fått hjelp direkte,
fortsett Karl Anders Brendmo. – Turen har gjort oss topp motiverte for å skape eit
skikkeleg løft for fasteaksjonen i 2018. Målet vårt for 2018 er minimum 10 % auke frå
2017-resultatet, seier han.

EXPECT mORE
NorwegiaN Hull CluB
er eN globalt ledeNde aktør iNNeN
maritim forsikriNg

Vant drikkeflaske

 462 lesere av Magasinet tok seg tid til å svare på leserundersøkelsen
som gikk ut før jul. Leserundersøkelsesgruppen er nå i gang med å
analysere svarene, og målet er å forbedre Magasinet slik at det blir
et enda bedre blad. Daniel Hårsvær, Heidi Saltvedt og Anne Trine
Skjulhaug ble trukket ut som vinnere av Kirkens Nødhjelps drikkeflaske
som har et filter som renser vannet i flasken. Vi takker alle som svarte
på undersøkelsen.

www.norclub.no

Annonsør? Bli med over til vår digitale platform!
Kontakt oss på bedrift@nca.no for mer informasjon
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Mammahjertet er endelig tilbake

Går til formålet

Langsiktig utvikling

Administrasjon

Nødhjelp

Anskaffelse av midler

Beslutningspåvirkning

Husk morsdagen 11. februar
Går til formålet

Langsiktig utvikling

Administrasjon

Nødhjelp

Anskaffelse av midler

Beslutningspåvirkning

GAVERSOMFORANDRERVERDEN.NO

Slik bruker vi pengene:

Slik jobber vi:

88,62 %
Går til formålet 90,

Langsiktig utviklingsarbeid 64,9 %

Administrasjon 6,9
6,5 %

Nødhjelp 24,3 %

Anskaffelse av midler 4,5
3,3 %

Beslutningspåvirkning 10,8 %

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

Nå også i forgylt utgave

