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

Besøksadresse: Bernhard Getz gate 3
Postadresse: Pb 7100, St Olavs Plass,
0130 Oslo
Telefon: 22 09 27 00
E-post: giver@nca.no
Internett: www.kirkensnødhjelp.no
Gavekonto: 1594 22 87248
Kirkens Nødhjelp er medlem i
Innsamlingskontrollen
Norad støtter Kirkens Nødhjelps
arbeid for en rettferdig verden

Forsiden: I Kakanda flyktningleir i Angola
henter Kany (15) vann til familien. Det
gjorde hun hjemme i Kongo også, men da
tok det en time. I leiren har Kirkens
Nødhjelp sørget for litt lettere vanntilgang,
og tross en vanskelig livssituasjon har Kany
store håp for fremtiden.
Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

2

KIRKENS NØDHJELP MAGASINET

| 02 – 2018

TAKK FOR
DUGNADEN

F

asteaksjonen er en gigantisk
dugnad.
Kirkens
Nødhjelp
har tusener av gode hjelpere
som bidrar med kakebaking,
bøssebæring, samtaler og ekte
engasjement. Resultatet er mange millioner
kroner som vi kan bruke der man mener de
trengs – uten å måtte søke eller vente eller
håpe på et byråkratisk ja. Med menighetenes
engasjement i ryggen er Kirkens Nødhjelp en
betydelig sterkere organisasjon enn hva som
ellers ville vært tilfelle.
Dugnaden stopper ikke når pengene har
havnet i bøssene til Kirkens Nødhjelp.
Tvert imot. Titalls mennesker som er med i
beredskapsgruppen vår, forlater sine trygge
jobber i Norge for å bidra i de største krisene.
De er ikke de eneste med spesialkompetanse
som trengs for å redde liv. I leirene finnes
det ofte leger, ingeniører og advokater.
Mennesker som selv er på flukt, men gjerne
vil bidra for å gjøre livet enklere for andre.
Med en liten lønn fra Kirkens Nødhjelp er de

bakkemannskapet som får hjulene til å rulle
fra dag til dag.
Mens det i Norge er konfirmantene som stort
sett går fra dør til dør for å samle inn penger,
gjør ungdommer på landsbyene og i leirene
er kjempeinnsats i de landene vi jobber i.
Jentene har ofte ansvar for å hente vann,
lage mat og passe småsøsken. Drømmene er
imidlertid ofte de samme som konfirmantene
her hjemme har. De vil bli leger og lærere.
Jeg er veldig takknemlig for at Kirkens
Nødhjelp er en så stor del av menighetenes
fastemarkeringer. Vi ser at fokuset i kirker
over hele landet rettes utover- mot verdens
urettferdighet og på vårt ansvar for å være
en del av løsningen. I en flyktningleir i Angola
og på landsbygda i Pakistan ser vi hvor mye
dette engasjementet, denne dugnadsånden,
redder liv og skaper håp i svært vanskelige
situasjoner. God faste!
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LEDER
VERDEN RUNDT
Se glimt fra Kirkens Nødhjelps arbeid
over hele verden
TEMA: FASTEAKSJONEN 2018
18-20 mars går bøssebærere fra dør til dør landet rundt.
Fasteaksjonen er en gigantisk dugnad som gir et betydelig bidrag
til Kirkens Nødhjelp.
12 HJELPEARBEIDEREN
Ingeniører, sykepleiere og andre profesjoner som trengs
i store kriser, har meldt seg frivillig til Kirkens Nødhjelps
beredskapsgruppe. Som Torleiv, som egentlig jobber i
oljeindustrien i Stavanger. Han dro før jul til en flyktningleir
i Angola for å ha ansvar for logistikken rundt flere tusen
kongolesiske flyktninger.
22 FLYKNINGEN SOM HJELPER FLYKTNIGER
Møt Innocent, selv flyktning fra Kongo, som jobber som
«bakkemannskap» i flyktningleiren der han selv bor. En liten lønn
fra Kirkens Nødhjelp gir meningsfulle hverdager i en vanskelig
situasjon.
24 VERDENS VERSTE BØSSEBÆRER
Komiker og tidligere Barne-TV-onkel «Jonna» har i mange år
vært fasteaksjonens faste pedagog. Eller… det handler vel mest
om hvordan man IKKE skal gå med bøsse. Til konfirmantenes
forlystelse. I år er han ute med en ny video – og denne gangen er
han verdens mest irriterende foreldre.
32 BRØDAKSJONEN		
Hva får bakere i Kristiansand til å bake tusen brød helt gratis? Og
hvorfor går imamer, prester og frelsesarmesoldater side om side
en lørdag for å snakke med lokalbefolkningen over et brød pakket
inn i papir designet av den avdøde kunstneren Kjell Nupen? Og
hvordan fikk Fasteaksjonen en årlig festgudstjeneste i domkirken
der? Vi dro til Kristiansand for å finne ut av akkurat det.
34 PORTRETT
		
Møt Kari Veiteberg
38 AKTUELT: PAKISTAN
Hvordan går det egentlig med satsingen etter TV-aksjonen i 2014,
der 250 millioner innsamlede kroner skulle gi 1 million mennesker
rent vann? Vi dro til Pakistan for å følge pengene og møtte
landsbybeboere som hadde fått brønner og toaletter. Samtidig har
bistanden gitt uante ringvirkninger. En landsby var totalt isolert
før TV-aksjonsmidler sikret landsbyen mot flom blant annet med
flomsikre brønner. Nå har de til og med fått ansatt en lærer. I en
annen landsby har man brukt overskudd fra vedlikeholdsfondet på
å kjøpe inn et forstøverapparat for landsbyens minste.
43 ANDAKT
Av Gunnhild Nordgaard Hermstad
44 NORGE RUNDT
		 Se glimt fra lokale aktiviteter
46 AKTUELT		
		Changemakerspalten
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FASTEAKSJONEN 2018: Tradisjonelt har konfirmantene
blitt sendt ut to og to med fasteaksjonsbøsse, men mange
menigheter ser nå at det er en fordel om foreldrene blir med.
På Manglerud sender de rett og slett foreldrene ut.

34

»

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

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

PORTRETT KARI VEITEBERG
rebellen og gatepresten som ble biskop i Oslo.
– Det ville vært rart å gå inn i påsken uten fasten, sier hun som
nå skal sørge for alle de kirkelige ansatte i hovedstaden.
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		 Zambia:
Vann til 50000
 Over 13 000 flyktninger
fra Kongo har de siste
månedene fått plass i Kenani
transittsenter i Nchelenge
District in Luapula, Zambia.
Man antar at 50 000
flyktninger kommer til å
ende i denne leiren i løpet
av 2018. Derfor har Kirkens
Nødhjelp i Zambia gått inn i et
partnerskap med regjeringen
og flere organisasjoner, blant
annet UNHCR og UNICEF,
for å sikre flyktningene
livsviktige nødvendigheter
som trygt drikkevann og
gode sanitærforhold. Behovet
er prekært med stadig
nyankomne flyktninger fra
Kongo.
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Foto: Bellah Zulu/Kirkens Nødhjelp
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Bli fast giver på
kirkensnodhjelp.no

		 Tanzania:
På kurs i Haydom
 Jordmødre fra Sør-Sudan var før jul
på et kurs Kirkens Nødhjelp arrangerte
på Haydom i Tanzania sammen med
Laerdal Global Health. Målet var å
bygge opp kompetansen til jordmødre
i dette krigsutsatte landet. Sør-Sudan
er det landet i verden med høyest
mødredødelighet, og landet har i dag
mindre enn én jordmor per 30 000
innbyggere. Kun 10 % av kvinnene i
landet føder med kvalifisert hjelp til
stede.
– Etter opplæringen på Haydom håper
jeg å kunne redde enda flere liv og ikke
minst jobbe mer med å fremme bruk
av familieplanlegging for å redusere
uønskede svangerskap og utrygge
aborter i Sør-Sudan, sier Jacob, en av
de som deltok på kurset. Nå skal han
tilbake og bruke kunnskapen han har
fått.
Foto: Kirkens Nødhjelp
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		 Etiopia:
Fattige jenter giftes bort
 I Gambella gifter mer enn hver fjerde jente seg før hun fyller 18,
og Kirkens Nødhjelp har et prosjekt som skal opplyse jentene om
ulempene ved å gifte seg tidlig. Abong er en av jentene som på grunn
av fattigdom trodde hun var nødt til å gifte seg. Faren var blitt ufør, og
familien slet med å holde liv i de fem barna. Før jul ba en mann om å få
gifte seg med Abong. Hun er 17, han 40.
– Jeg tenkte at jeg burde gifte meg med ham siden familien min er
så fattig, men etter å ha fått informasjon her så fikk jeg kraft til å si
nei. Ellers ville jeg nok ha sagt ja, sier hun til Kirkens Nødhjelps Hilina
Abebe i Etiopia.
Foto: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp

		 Burundi:
Baker med eget firma
 Sibomana Médiatrice setter rundstykker i ovnen. I Burundi er det
ekstrem uregistrert arbeidsledighet særlig blant ungdom. Kirkens
Nødhjelp i Burundi har i et av sine programmer undervisning av
ungdom i entreprenørskap og forretningsdrift. Sibomana har
gjennomgått en slik opplæring sammen med andre ungdommer
fra hennes tettsted. Etter opplæringen ble det gjennomført en
behovs- og markedsundersøkelse som viste at det var behov for
bakervarer i deres tettsted. I tillegg har de også dannet en spareog lånegruppe hvor hun og hennes medinvestorer har fått kreditt til
å gjøre nødvendige investeringer, som for eksempel en tradisjonell
bakerovn, bakeutstyr og leie av lokale. Nå gir dette et godt bidrag til
seks personer og familier.
Foto: Gunvor Eline Eng Jakobsen/Kirkens Nødhjelp

		 Palestina:
Utdannes i apper
 Kirkens Nødhjelps partner i Palestina, LWF, har lenge hatt et
utdanningsprogram for studenter i telekommunikasjon, men oppdaget
at disse studentene hadde vanskeligheter med å få jobb. Reparasjon
av mobiler og annet utstyr er ikke lenger bra nok kompetanse i 2018,
og skolen bestemte seg for å legge inn apputvikling og smartteknologi
i læreplanen. Nå kan LWF tilby næringslivet elever med et moderne
kunnskapsnivå. Sabine Issa startet på skolen i Ramallah da hun ble
enke og alenemor som 22-åring. Hun gikk ut i 2016 og er nå i full jobb
hos et forsikringsselskap.
Foto: Kirkens Nødhjelp

		 Russland:
Lærer palliativ behandling
 Frivillige fra kirken viser sykepleierstudenter palliativ behandling i
praksis. Normalt er det slektninger som tar vare på døende pasienter
på sykehusene, og de som ikke har pårørende, er avhengige av frivillige.
Tidligere var ikke palliativ behandling på pensum i det hele tatt, men det
er det blitt nå nylig. Kompetansen er det frivillige som har, og derfor gir
frivillige i en menighet som Kirkens Nødhjelp støtter sykepleierstudenter
opplæring. Her ser vi at Helena Libitova lærer bort god behandling av
døende, blant annet hvordan man skånsomt brer over mennesker med
store smerter.
Foto: Illaria Porta/Kirkens Nødhjelp
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FASTEAKSJONEN 2018

18.-20. MARS

JA, VI ELSKER
DETTE VANNET

BØSSEBERARAR
SJÅ SIDE 8

HJELPEARBEIDAREN
TORLEIV
SJÅ SIDE 10

FASTEAKSJONEN 2018:

Frå bøssa til brønnen
Kva skjer eigentleg etter at du og eg har gitt penger til Kirkens Nødhjelp, eller har gått
med bøsse for Fasteaksjonen? Me har sett litt nærare på nokre av ledda som pengane
går gjennom før dei blir til reint vatn.
T EKST: Vegard Tjørhom I LLUST RASJON : Håkon Strøm/Kirkens Nødhjelp

DEN LOKALT TILSETTE,
INNOCENT
SJÅ SIDE 22

F

SUPERHELTEN DJEDO
SJÅ SIDE 31

rå folk over heile Noreg kjem det inn pengar til Kirkens
Nødhjelps hovudkontor i Oslo. Her vert pengane
fordelt etter behov. Nokre av Kirkens Nødhjelps
prosjekt er langvarige bistandsprosjekt, mens andre
prosjekt oppstår brått på grunn av ei krise eller ein
krig. Det er i desse krisene det trengs naudhjelp, og då er støtta
frå Fasteaksjonen heilt avgjerande for eit godt resultat. Desse
pengane kan Kirkens Nødhjelp nemleg bruke fritt til dei krisene
som hastar mest.
Nokre av menneska som i fjor fekk nyte godt av pengane
frå Fasteaksjonen, har flykta frå krigen i Kasai i Kongo. På dei

14-ÅRINGANE
KANY OG VANESSA
SJÅ SIDE 12

neste sidene vil du møte fleire av desse.
Den fem år gamle storebroren Djedo hentar vatn frå
vasstanken i flyktningleiren, og dei to fjortenåringane Vanessa
og Kany treng reint vatn for å kunne gjere sine arbeidsoppgåver
i heimen. Begge to har draumar for framtida, slik 14-åringar
skal ha. Og Innocent er sjølv flyktning, men først og fremst ein
hjelpearbeidar for Kirkens Nødhjelp. Det er også Torleiv, som
tok tre månader fri frå jobben og reiste til Angola – der dei
kongolesiske flyktningane har enda opp.
Også er det bøsseberarane, som år etter år tek beina fatt
fordi dei trur på at det nytter å hjelpe. Saman hjelper me mange.
Fortsettes på neste side u

6
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Tobias Engh Bråthen og
Bjørn Håkon Berntsen
samlet i fjor inn penger
til Fasteaksjonen.
Sogneprest i
Slemmestad og Nærsnes,
Marita Bjørke Ådland,
er flink til å aktivisere
konfirmantforeldrene
slik at man kommer seg
gjennom alle rodene.

Sender foreldrene ut
I dagene rundt Fasteaksjonen gås det med bøsser over
hele landet. Noen steder er hele bygda i sving, mens
andre steder kan det være vanskelig å få mange nok
hjelpende hender. Da er det godt å ha engasjerte foreldre.
T EKST : Aina Johnsen Rønning FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

D

agene begynner å bli for korte
for sogneprest Marita Bjørke
Ådland, få uker før den store
fasteaksjonen. Men ting er
i rute, forsikrer hun oss. I
Slemmestad og Nærsnes menighet
har foreldrene selv meldt seg til den
dugnadsinnsatsen de ønsker å bidra med,
og rodene er klare.
– Foreldrene er veldig positive, noen
synes nok det er moro å være med, og
en god unnskyldning til å få dele denne

8
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kvelden med ungdommene sine. For
oss er det en utrolig fin opplevelse, og vi
benytter anledningen til å få snakket litt
med foreldrene, sier Ådland.
– Konfirmantene går to og to sammen
hos dere. Er det noen som kommer
tilbake og har opplevd noe ubehagelig?
– Neida, de håndterer det greit og
er gira når de kommer tilbake. Enkelte
opplever at det å gå med bøsse er å gå
litt utenfor komfortsonen. Men noen er
nok litt undrende til folk de har møtt eller

spørsmål de har fått, sier Ådland.
– Kanskje folk på Slemmestad er
ekstra hyggelige?
– Det er nok et helt normalt boområde
med blokker og villaer, Teslaer og
kommunale boliger. Og ungdommen
kommer tilbake og forteller at det er
kanskje ikke alltid givergleden er der
man forventer den skal være det. Men
ungdommen er robuste, og foreldrene
kjører dem og er ofte ikke langt unna.
Dessuten går de jo gjerne i nabolaget sitt,
der de kjenner folk. Da gir jo folk gjerne
litt mer, også, sier Ådland.
STOR INNSATS
I Åssiden menighet i Drammen
har de tradisjon for å invitere med
konfirmantforeldre og andre voksne til
å være med på Fasteaksjonen. Men det
er konfirmantene som gjør den største
innsatsen.
– Det viktigste er at undervisningen
treffer konfirmantene slik at de blir
engasjert, sier kateket Bernt Nordkil.
Det skjedde sist år. Da var det så vidt
konfirmantene rakk tilbake innen den tre
timer lange bøssebærertiden, legger han
til.
Et annet konkret uttrykk for
konfirmantenes engasjement så de da
de talte opp pengene fra de fastebøssene
som konfirmantene hadde hatt med
hjem. Hvert år pleier han å gi dem små

pappbøsser som de kan ha hjemme og
så ta med på innsamlingsdagen. Sist år
var det dobbelt så mye penger i de små
bøssene, forteller Nordkil.
TRYGGERE OPPLEVELSE
En av grunnene til at Manglerud menighet
ønsket å ha med konfirmantforeldre som
bøssebærere var rett og slett at de hadde
mange udekte roder.
– Når hver konfirmant går med sine
foreldre, får vi dekket dobbelt så mange
roder, og får inn mer penger. I fjor var vi
over 100 bøssebærere, sier Kjetil Hauge,
kapellan i Manglerud menighet.
Hauge legger til at det å få følge med
en voksen gjør at bøssebæringen føles
tryggere for konfirmantene.
– Noen konfirmanter hadde mindre
hyggelige opplevelser ved dørene, og
dette gjorde at vi tenkte at nå var tiden
inne for å få med flere voksne, sier Hauge,
som selv tar beina fast på aksjonsdagen.
– Selv har jeg stått for mye av
organiseringen på fasteaksjonsdagen,
men nå var det andre ledere fra
menigheten som fikk den oppgaven. Da
kunne jeg gå med bøsse sammen med
ungdommene. Som kapellan i kirka
var det positivt å komme ut i min egen
menighet, sier han.

Manglerud
menighet
involverer
konfirmantforeldre ved å legge fasten inn i
semesterplanen. Dermed får man nok folk
til å dekke hele området, og konfirmantene
føler seg tryggere når de går fra hus til hus.

KIRKENS NØDHJELP MAGASINET
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- Det er mykje meir meiningsfullt å jobbe her
i Angola enn i Norge, seier Torleiv Tislevoll i
Kirkens Nødhjelps beredskapsgruppe.

Han har mange av dei same arbeidsoppgåvene
som før, men for Torleiv Tislevoll fekk jobben meir
meining då han i fjor tok fri frå jobben og reiste til
Angola.
TE K ST: Vegard Tjørhom FOTO : Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

D

et er i ferd med å bli
mørkt, og regnet øser
ned over flyktningleiren
Kakanda, heilt nord i
Angola. Torleiv Tislevoll
er på jobb og ser ei lita jente stå
åleine og grine. Han får vite at
ho ikkje finn mora si, og tek saka
bokstaveleg talt i sine eigne hender.
Alle som har vore barn, har kjent
på kjensla av å ikkje finne mamma,
og i ein regnfylt og stadig mørkare
flyktningleir kan slikt vere ekstra
skremmande.

Tok fri frå «oljå» for å hjelpe flyktningar
10
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MYKJE OLJE, INGEN BENSIN
Torleiv sin jobb er vanlegvis ikkje å
passe barn. Men han er i Angola for
å hjelpe flyktningar, og no var det
altså fire år gamle Regine Nkama
som trengte hjelpa hans.
– Det er mykje meir meiningsfullt
å jobbe her i Angola enn i Norge,
sjølv om eg gjer mykje av dei same
arbeidsoppgåvene, slik som innkjøp,
logistikk og arbeid med kontraktar,
seier Torleiv.
Vanlegvis jobbar han med
logistikk i den norske olje- og
gassbransjen. No har han teke
tre månader fri frå jobben for
å jobbe for Kirkens Nødhjelps
beredskapsgruppe i eit anna oljerikt
land.
– Det er spesielt å jobbe i eit
samfunn som ikkje fungerer. Angola
har dobbelt så mykje oljereserver
som Norge, men det er likevel knapt
mogleg å få tak i bensin, utanom på
svartbørsen. Offentlege kontorar
fungerer ikkje, og sjukehus står
tomme, utan både tilsette, utstyr og
medisin. Det er vanskeleg å gjere
ein god jobb i eit slikt samfunn, seier
Torleiv.
– KVAR KRONE KJEM FRAM
Likevel opplever han at alle pengane
kjem fram, i motsetnad til i enkelte
bistandsprosjekter han har jobba i
tidlegare.

– I naudhjelp vert det tydeleg at
kvar einaste krone kjem fram, og
me ser også at pengane vart brukt
bra. Det er veldig meiningsfullt.
Akkurat denne dagen er oppgåva
til Torleiv å kjøpe inn trillebårer, slik
at søppelet i leiren kan fjernast.
Dei siste vekene har det hopa
seg opp med søppel fordi ingen
renovasjonsfirma har vore villige
til å ta på seg jobben med å ta hand
om søpla. Men no er kontrakten
endeleg på plass, og trillebårene
skal kjøpast inn.
Og slik går arbeidsdagane til
Torleiv, med ei lang liste gjeremål
som alle har som mål å gjere tilhøva
betre for dei som er på flukt.
RØFFE FORHOLD
Forholda i flyktningleiren er harde,
med menneske som alle har ei
flukthistorie i bagasjen, og mange
har opplevd død nært på kroppen.
– Det skjer røffe ting her heile
tida. Ein dag vart ei kvinne angripe
av ein krokodille og eten opp då ho
skulle vaske klede ved elva. Det er
sjølvsagt røft, men eg har evna til å
legge slikt til side. Me snakkar om
det der og då, men så klarer me å
gå vidare. Det er ein eigenskap ein
må ha om ein skal jobbe i prosjekt
som dette.
Torleiv er i Kirkens Nødhjelps
beredskapsgruppe og kan dermed
få spørsmål om å reise ut til ulike
prosjekt over heile verda.
– Eg føler meg privilegert og stolt
som får vere med i ei slik gruppe,
og eg ser fram til å komme meg ut i
verda igjen.
No har Torleiv reist heim att og
er tilbake i sving i gamlejobben. Men
flyktningane han møtte i Angola, er
framleis på flukt frå krisa i Kasairegionen i Kongo, og dei dreg
framleis nytte av innsatsen som
Torleiv og hans kollegaer har lagt
ned.
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Tungt ansvar
på unge skuldrer

Å vere ung kvinne i ein flyktningleir
er ingen leik. Både Kany og Vanessa
bærer både mykje vatn og ansvar for
sine småsøsken. Men som for ungdom
flest er framtidsdraumane store.
TE K ST: Vegard Tjørhom FOTO : Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp
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Kany lager mat til åtte andre i dette teltet.

–S

om sjukepleiar kan eg
både få hjelpe andre,
medan eg også hjelper
familien min, seier
Kany.
Å vise omsorg for andre ligg latent
i Kany, som i dag har ansvaret for sine
mange småsysken. Saman med familien
måtte ho flykta frå kamphandlingane i
Kasai, og dei enda opp i ein flyktningleir i
Angola. Ikkje ein god situasjon, men takka
vere hennar innsats går hjula rundt.
– Heldigvis tek det berre eitt minutt å
gå til brønnen her. I Kongo måtte eg gå
i over ein time. Det var tungt. Men vatn
må me ha, både til å drikke, lage mat og
vaske klede, seier Kany.
VIL BLI FORSVARSMINISTER
Litt bortanfor, i same flyktningleir, går
ei anna 14 år gamal jente rundt med ei
vassbøtte på hovudet. Ho er på veg heim
med nytt vatn. Vanessa har tre
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storesystrer og to småbrør. Med andre
ord har ho fleire å dele ansvaret med,
men tek likevel i eit tak for at familien skal
få gjort alt som treng gjerast. Akkurat
no er framtida usikker fordi det er krig i
Kongo, men Vanessa har likevel planar
for framtida.
– Eg vil helst bli forsvarsminister når
eg vert stor. Elles likar eg godt å sy, seier
Vanessa.
For Vanessa er det å bu i eit telt noko
heilt nytt og uvant. Heime i Kongo hadde
familien eit eige hus, men då dei høyrte
lyden av skyting, la dei på flukt. No har dei
slått seg til ro enn så lenge, men flukta
frå Kongo sit att i den 14 år gamle jenta.
– Me kom til fots gjennom bushen
og brukte halvanna veke. Det var heilt
forferdeleg. Me hadde ikkje mat, vatn, det
var varmt og massevis av mygg. No bur
me åtte stykk i dette teltet, fortel Vanessa,
som snart vil flytte vidare til ein større og
meir permanent flyktningleir.

Det er ungdommen
som er framtida.

SÅRBAR GRUPPE
Vanessa har likevel tru på at framtida vil
bli betre, og ho er klar på at utdanning
er nøkkelen for både ho og andre
ungdommar.
– Det er ungdommen som er håpet
for framtida. Difor er me nøydt til å
levere kvalitet, utdanne oss godt og
vere gudfryktige. Då vert resultatet
bra, seier ho som kanskje vert Kongos
forsvarsminister ein dag i framtida.
Kany og Vanessa representerer ei
sårbar, men viktig gruppe av flyktningane.
Jenter i tenåra går gjennom ein periode
av livet kor kroppen er i endring, dei er
ekstra utsette for overgrep, og dei får
mykje ansvar i heimen. Mange gutar
på deira alder har meir ansvar utanfor
heimen og deltek ikkje like mykje i dei
daglege gjeremåla.
Livet som fjortis vart ikkje heilt som
dei hadde trudd, men Kany og Vanessa
håper begge at dei snart kan reise heim
att til venene sine og eit meir stabilt liv.
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1

2

3

4

1. Oscar Ngalamulume kjem ut av teltet sitt som han deler med to andre menn. Oscar er ein av dei mange tusen som har flykta frå Kongo, og som ventar på ein
betre stad å bu. Han har fått seg ein liten jobb hos Kirkens Nødhjelp, slik at han får ei lita inntekt, noko som kjem godt med.
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2. Ved ei bøtte i flyktningleiren sit Denise. Ho vert
vaska av mamma Tshama Juliane.

3. I ein krok av flyktningleiren er det laga eit
område kor det er mogleg å vaske seg. Jean tek
seg ein vask etter å ha spelt fotball med venene
sine.

4. Ein av Kirkens Nødhjelps vasstankar i
flyktningleiren Kakanda vert fylt opp med reint
drikkevatn. Fleire gonger om dagen vert vatn frakta
inn i leiren av lastebilar som er tanka fulle med
reint drikkevatn.
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Krisene kommer i kø i Kongo
Om krisa i Kongo vert omtalt i norske medium, så er det stort sett når
media lister opp verdas mest gløymde og neglisjerte kriser. Kirkens
Nødhjelp er kvar dag til stades midt i denne gløymde krisa.

tryggingsstyrker. Konflikten eskalerte
etter drapet på vårparten i 2017, og over
1,4 millionar menneske er på flukt frå
kampane, og fleire tusen er drepne. Sjølv
om konflikten ikkje er like intens som
tidlegare, er situasjonen uavklart, og få
tør å returnere til Kasai.
Behova er enorme blant dei mange
som har flykta. Dei aller fleste er på flukt
inne i Kongo, kor det er flust av andre
problem som må løysast. I tillegg har
organisasjonar som jobbar i krisene i
Kongo opplevd at det kan vere vanskeleg
å få nok pengestøtte. Med andre ord er
behova store. Kirkens Nødhjelp jobbar
blant flyktningar frå Kasai som er komne
til Nord-Angola.

TE K ST: Vegard Tjørhom FOTO: Endre Vestvik

Ei krise i Katanga litt lenger sør-aust
enn Kasai. Dette ressursrike området
har dei siste tiåra vore råka av ein stadig
pågåande konflikt. Kirkens Nødhjelp
starta nyleg opp arbeid blant flyktningar
frå Katanga som er komne over til
nabolandet Zambia. Opprørsgrupper
ønskjer å lausrive Katanga frå resten av
Kongo, noko styresmaktene er negative
til. Dei siste åra har det vore rolegare,
men mindre konfliktar blussar opp til tid
og annan.

K

ongo er et svært land, så det
vert feil å snakke om ei enkelt
krise. Landet er råka av fleire
kriser på same tid, og Kirkens
Nødhjelp står oppi dei alle.

Ei politisk krise der presidenten har
starta sitt andre år på overtid, og det
er lite som tyder på at regimet gjer ein
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særleg god innsats med å arrangere
det nye valet som skulle bli halde i
desember 2016. Dermed veks misnøya
hos opposisjonen, som meiner president
Joseph Kabila trenerer valprosessen slik
at han kan bli sittande. Dette har ført til
store protestar, og fleire titals har blitt
drepne av tryggingsstyrker.
Kirkens
Nødhjelp
har
eigne

kontor i Kongo og jobbar med lokale
organisasjonar med politisk påverknad
og fredsbygging på lokalt nivå. Det er
få land i verda som hadde eit dårlegare
utgangspunkt til å bygge ein stat enn
det Kongo hadde etter at landet vart
sjølvstendig frå Belgia. Så vegen fram til
ein velfungerande stat er lang, men det er
viktig å gjere ein innsats likevel.

Ei krise i Kasai der ei militsgruppe
har gått til angrep på alt som kan
minne om staten. Det kan vere statleg
tilsette, offentlege bygg eller berre eit
enkelt kongolesisk flagg. Militsen er
opposisjonelle og misnøgde med at deira
nye leiar ikkje vart anerkjent av regimet,
og seinare drepen av kongolesiske

Ei krise i Aust-Kongo har også halde
på i fleire år, og fleire krigar har funne
stad her. Det er konfliktane i denne delen
av Kongo som vanlegvis har fått mest
merksemd. Området har også fått rykte
på seg for å vere ein av stadane kor det
vert gjennomført flest valdtekter i verda,
fordi seksuell vald er ein strategi som
opprørsgruppene i området nytter seg
av. Mange har flykta frå regionen til andre
deler av Kongo, men også naboland.
Det er i denne delen av Kongo at
Kirkens Nødhjelp har sine kontor og har
jobba lengst. Å støtte kvinner som har vore
utsette for overgrep er ein del av arbeidet
vårt. I tillegg får bønder hjelp til å drive
jordbruk, og tidlegare barnesoldatar får
hjelp til å komme tilbake til samfunnet.

Sentralafr. rep.
Kamerun

Gabon

Rep.
Kongo

Bukavu

DR Kongo

Rwanda
Burundi

KASAI
Dundo

Nchelenge
KATANGA

Angola

Zambia

Kasai/DR Kongo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3,8 millioner på flukt i DR Kongo1
1,4 millioner på flukt i Kasai – over
30.000 til Angola1
850.000 barn på flukt, mange uten
skole- og helsetilbud2
Barn i Kasai utsettes for overgrep,
kidnappinger og rekruttering som
barnesoldater2
Over 7 millioner barn uten skolegang
i DR Kongo3
Over 900 skoler ødelagt i Kasai3
Over 7,7 millioner trues av sult i DR
Kongo – økning fra 5,9 millioner i
20164
42 % av husholdningene i Kasai
mangler tilstrekkelig tilgang på mat5
Kolerautbrudd i 20 av 26 provinser i
DR Kongo6
Kirkens Nødhjelp er nå også på plass
i Zambia med nødhjelp til flyktninger
fra Katanga-provinsen sørøst i DR
Kongo.

1 FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR)
2 FNs barnefond (UNICEF)
3 Flyktninghjelpen (NRC)
4 FNs utviklingsprogram (OCHA)
5 FNs matvareprogram (WFP)
6 Verdens helseorganisasjon (WHO)

2018 ser ut til å bli nok eit trøblete år for
Kongo, med millionar på flukt og ei uløyst
politisk krise.
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T E TT PÅ I NNOCENT N IGIN DU

Kven?

5 tett på

år og gift med Ellen. Saman
har dei to barn, Sandra
på fem år og George på
to år. Saman flykta dei til
Angola frå krigen i Kasai
i Kongo. Innocent fekk
jobb som koordinator for
Kirkens Nødhjelp i Kakanda,
flyktningleiren som familien
enda opp i. No har kona og
dei to barna flytta til ein
meir permanent leir som
Kirkens Nødhjelp og andre
organisasjonar har bygd,
men Innocent valde å bli
verande i Kakanda for å jobbe
for Kirkens Nødhjelp.

 Kva nettsider besøker du

 Innocent Nigindu er 31

oftast
På WhatsApp, Facebook og
YouTube er eg med i kyrkjegrupper og diskuterer religion
for å lære meir frå andre og
ukjente vinklar. Også sjekkar eg sider, mellom anna på
Facebook, der eg får informasjon om kva som skjer heime i
Kongo av politikk og anna.
 Kva er den siste boka du

leste?
Bibelen. Eg les den kvar dag
 Kva type filmar likar du å

sjå?
Fotball. Fotball. Fotball. Eg er
ein ordentleg Real Madrid-fan.
Og av filmar likar eg action.
 Kva gjer du for å slappe av?

Eg tek eit bad og sett meg ned
under eit tre på sida av teltet
mitt. Der sitt eg heilt stille
utan å snakke med nokon – i
45 minutt. Alle, utanom borna
mine, veit at eg ikkje skal
forstyrrast, men kona hjelper
meg til å halde dei litt borte.
 Kva engasjerer deg?

Den demokratiske republikken Kongo. Så lenge landet
og folket mitt lir av krig og
konflikt, kan eg ikkje slappe
av. Eg vil hjelpe. Eg drøymer
om å ha sjansen til å reise til
utlandet for å studere, slik at
eg kan komme heim att og
bidra til å finne gode løysingar
på konflikten og lidinga.
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Flyktningen
som hjelper
flyktningar
Namnet hans betyr «uskyldig», og det er nettopp det Innocent er. Eit
uskyldig offer for ein konflikt han ikkje rår over. Han elskar heimlandet
sitt. Men i frykt for døden flykta han og familien frå Kongo.
TE K ST: Vegard Tjørhom FOTO : Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

D

et er berre nokre minutt sidan
himmelen på ny opna seg over
flyktningleiren Kakanda. Det
er regntid i Nord-Angola, og
flyktningane gjer det dei kan for
å få tilflukt frå den voldsomme regnbyga.
FLYKTA FOR Å REDDE LIVET
I utkanten av leiren står Innocent kledd
i ein knallgul regnjakke og graver bort
vatn med ei spade. Vatnet er i ferd med å
fylle opp tomta der alt utstyret til Kirkens
Nødhjelp står, og det er Innocents
oppgåve å ta vare på utstyret.
– I tillegg til lageret har eg ansvar for
vatnet, latrinene og dei andre som jobbar
for Kirkens Nødhjelp her i leiren, fortel
Innocent.
Han er koordinator i leiren, men er
på same tid også flyktning. No får han
brukt eigenskapane sine og får ei lita
inntekt medan han og familien ventar på
at freden skal komme tilbake att til Kongo
og Kasai, der dei eigentleg bur.
– I landsbyen kor eg jobba, vart meir enn
85 prosent drepne av regjeringssoldatar.
Eg klarte å flykte heim til landsbyen kor
eg og familien budde. Men då soldatar
nærma seg, flykta me ut i skogen i fem
dagar. Då eg til slutt torde å ta meg inn
til byen, fann eg huset vårt endevendt.

Soldatane hadde snudd opp-ned på alt.
Då bestemte me oss for å flykte til Angola,
fortel Innocent.
Og det er i Dundo i Angola, rett på
andre sida av landegrensa, han no er.
Saman med 35 000 andre flykta han hit.
Totalt er 1,4 millionar på flukt frå Kasai,
og alle Kongos kriser har til saman sørgt
for at over 4,8 millionar er på flukt – dei
fleste internt i landet.
KONFLIKTEN STYRKA GUDSTRUA
Innocent følger nøye med på kva som
skjer i heimlandet. Mobilen er verktøyet,
og saman med dei andre flyktningane
held han seg oppdatert på den vanskelege
politiske situasjonen som utfolder seg.
I den vanskelege situasjonen har
gudstrua vore viktig for Innocent. Og for
han er ikkje det å vere kristen noko privat.
For han er det ein livstil.
– Då Jesus trengte hjelp, fekk han
mat og drikke, og det var rett, står det i
Bibelen. Difor skal me hjelpe folk i naud,
ikkje berre her i Kakanda, men over heile
verda, seier Innocent og ber om at den
bodskapen vert formidla til hans norske
trusfellar.
For Innocent har det ikkje blitt
vanskelegare å tru etter at krigen blussa
opp, og han måtte flykte. Trua har tvert

imot blitt sterkare.
– Det er Gud som kjem med svar når
ting er vanskeleg. Han kjem til meg når
eg er trøytt. Eg veit at den som kallar på
hans namn vil få det den ber om, seier
Innocent, som sjølv har mista mykje av
det han hadde.
BØN OG BIBEL PÅ SENGEKANTEN
Men midt oppi alt har han fått seg ein
jobb, og slikt betyr mykje for Innocent.
– Ein må hjelpe sin neste, slik som
det står i Bibelen. Gjennom jobben min
i Kirkens Nødhjelp får eg sjansen til å
hjelpe mange her i leiren med noko av det
viktigaste, nemleg vatn, seier Innocent.
Regnet tek etter kvart slutt i Kakanda.
Mørkret er kome, og arbeidsdagen
er over i flyktningleiren Kakanda, der
flyktningane bur i påvente av å få plass i
den nye leiren som skal bli bygd utanfor
Dundo. Familien til Innocent har allereie
flytta dit, så no bur han åleine i lageret til
Kirkens Nødhjelp. Kvar dag avsluttar han
på madrassen i lageret med 15 minuttar
med bøn og bibellesing. For Innocent er
det naudsynt påfyll i ein travel kvardag
som flyktning – og hjelpearbeidar.
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I snart 10 år har landets konfirmanter lært hvordan de
IKKE skal gå med bøsse i Fasteaksjonen. I år er Jonna
verdens mest irriterende foreldrepåheng.
TE K ST: Aina Johnsen Rønning FOTO : Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

F

asteaksjonen er ikke bare pengeinnsamling. Konfirmantene blir
samtidig lært opp i fattigdomsproblematikk, bistandspolitikk
og
klimautfordringer.
Og
hvordan man skal gå med bøsse. Jon
Henrik «Jonna» Støme har bidratt med
«Jonnas bøssebærerskole» – der han
gjør alle tenkelige feil som bøssebærer.
– Jeg er jo utrolig irriterende i disse
filmene, men det skal være hyggelig å få
bøssebærerne på døra. Noen har faktisk
ikke råd til å gi, så vær grei uansett. Det
finnes fattigdom i Norge også, der hele
budsjettet i familien ryker fordi noen skal
i bursdag. Og si takk uansett beløp. Alt
hjelper, sier Jonna.

Verdens
verste
bøssebærer
24
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MIDTLIVSKRISE
Da det skulle spilles inn en ny Jonna-film,
ba han selv om å få være forelder på slep.
Jonna, som selv er far til en tiåring, orket
ikke late som om han var ungdom lenger.
Men innspillingen ble uansett litt klein for
komikeren.
– Det er en scene der vi kommer
kjørende i en åpen cabriolet og samler inn
penger uten å gå ut av bilen. Den scenen
måtte vi ta flere ganger, og det så virkelig
ut som en forferdelig midtlivskrise med
meg i åpen bil og en veldig ung dame ved
siden av, sier Jonna.

I «Jonnas bøssebærerskole» tar Jonna
over VIPPS-kontoen til giverne og plusser
på et par nuller for å få inn per penger til
Kirkens Nødhjelp.
– Det er jo mest tips om hva man ikke skal
gjøre i disse filmene, ler Jonna.

GRUSOMT VOKSENLIV
Jonna, som var et kjent fjes fra barneTV gjennom seks år på begynnelsen av
2000-tallet, bestemte seg tidlig for ikke
å bli voksen. Alle de voksne rundt ham
var seriøse advokater og finansfolk.
Lettelsen var stor da han oppdaget at det
var mulig å leve av å gjøre barnslige ting.
– Jeg prøver å gjøre så lite voksenting
som mulig. Siden jeg er komiker, kan jeg
spille Playstation hele dagen. Ja, jeg har
allerede spilt Battlefield i dag. Man må
ikke gå i blå skjorte og sitte på kontor
fordi man er blitt voksen. Dattera mi har

blitt med meg på jobb på Latter og møtt
kolleger som løper rundt med parykker
og kaster godteri på hverandre. Hun har
nok skjønt at jeg er litt annerledes enn
andre foreldre, sier Jonna.
– Men dagens ungdom er jo kjent for å
være så seriøse, flinke og snille.
– Mens vi var gærne og bøllete. De er
vel en motreaksjon på oss, og så får de
selv forferdelige barn, hehe. Tiåringen
har allerede begynt å bekymre seg for
antall likes på sosiale medier. Det er viktig
å fremstå som noe, men selv de som er
popstjerner bygger opp en falskhet rundt
seg uten å klare å leve opp til imaget,
og så ender de opp med å reise land og
strand rundt med de to topplåtene sine,
sier Jonna.
– Som komiker må du vel også late
som om du er noe du ikke er?
– Heldigvis handler jo jobben som
komiker å tulle med hvor rævva man
egentlig er, og vi er verken avhengig av
autotune eller photoshop for å drite oss
selv ut, sier Jonna.
– Har det da ikke endret deg noe å bli
far?
– Joda, jeg er blitt mer forsiktig. Jeg vil
ikke dø i en dum ulykke, og så må hun gå
resten av livet og fortelle at pappa døde i
et strikkhopp…
VIKTIG INNSAMLING
Selv etter ti år som ansikt for
Fasteaksjonen har Jonna litt problemer
med å forklare nøyaktig hva pengene går
til. Men han vet at hver krone teller.
– Siden pengene ikke er øremerkede,
har det vært litt vanskelig å forklare
hva de egentlig går til, men det er fint
at Kirkens Nødhjelp får inn penger som
kan gå inn i kriser med en gang, uten å
måtte vente på at andre skal bestemme
seg om de vil lage en sang eller starte en
innsamlingsaksjon, sier Jonna.
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Kjetil Hodne og Espen
Albert driver hvert sitt
bakeri i Kristiansand,
og under fasteaksjonen
donerer de tusen brød
som byens religiøse
ledere deler ut.

I Kristiansand tar de
Fasteaksjonen på alvor.
Prester, imamer og
frelsesarmesoldater deler
ut 1000 brød lørdagen før
konfirmantene sendes ut. Vi
dro til Sørlandets perle for
å se hvordan de får det til.
TEKST: Aina Johnsen Rønning
FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

S

ørlendinger er jo kjent for
lave skuldre og lune smil,
men det er jo mer som
skal til for å sette en hel
by i fasteaksjonsmodus. Vi
oppdaget fort hemmeligheten bak
suksessen. En egen «bykomité» hadde
fått engasjert alt fra bakere, pensjonister,
ungdommer, prester og imamer. Til og
med byens store kunstnersønn, avdøde
Kjell Nupen, er en viktig brikke i denne
brødaksjonen.
Det begynte for 13 år siden. Da ble det
etablert en bykomité som skulle skape
engasjement og samle inn penger for
Kirkens Nødhjelp. En dose kreativitet og
en dæsj personlige kontakter gjorde at
ideen med å dele ut brød kom på bordet.
I løpet av årene kom det opp andre ideer,
og noen av dem ble det noe av.
– Vi var mer kreative før, ja. Blant
annet var det en sint sjel som meldte seg
av som giver til Kirkens Nødhjelp etter
at vi arrangerte dansegalla for Kirkens
Nødhjelp. Det var moro, med 200-300
betalende og danseglade gjester hvert år
i tre år, og pengene gikk til Fasteaksjonen,
sier Toby Tørressen, bykomitéens leder
og en av de som etablerte Brødaksjonen.
BRØD FOR VERDEN
I den tid het Fasteaksjonen «Brød for
verden», og siden brød har en viktig
symbolverdi i Bibelen, ble det å gå ut på
byen og finne bakere som var villige til
å ta på seg oppgaven med å bake tusen
brød gratis. I begynnelsen var det flere
bakere med på laget, men etter hvert tok
Espen Albert i Dampbageriet og Kjetil

Metter fem tusen i Kristiansand
Hodne i Geheb Bakeri på seg oppgaven
alene. De gadd ikke en gang å bli spurt
eller komme på møter hvert år – nå er det
gått automatikk i brødleveransen. Fire
bakere bruker til sammen 20 timer på
jobben, brødene pakkes av ungdommer
i Dampbageriet, og det er ingen sure
miner for at Brødaksjonen tar over

lokalet. Vi møter både Espen og Kjetil på
det 157 år gamle familiedrevne bakeriet
midt i Kristiansand sentrum. Der blir vi
tatt med i bakeriets hjerte, og det slår oss
hvor utrolig og sjarmerende det er at det
fremdeles er bakeri i det gamle trehuset.
– Det er mye for oss å levere fra oss
500 brød til aksjonen. Det er dobbelt så

mange brød som det vi normalt lager og
selger, sier Espen.
– Dette er heller ikke noe du får kjøpt
hos oss eller andre steder. Vi baker ikke
etter samme oppskrift to ganger, det skal
være et spesielt fasteaksjonsbrød, sier
Kjetil.
– Men, det er alltid mellomgrovt og

barnevennlig. Det er det folk spør etter,
legger Espen til.
– Dere får jo mange forespørsler hver
dag om å bidra til idrettslag og annet.
Hvorfor prioriterer dere dette?
– Brød er den mest selvfølgelige ting i
verden, noe alle trenger og fortjener, så
det gir en tung symboleffekt. Vi har stor

tro på det arbeidet Kirkens Nødhjelp gjør,
og med disse brødene er vi ikke bare
med på å gi penger til Fasteaksjonen, vi
er også med på å skaffe god synlighet for
Kirkens Nødhjelp, sier Espen.

Fortsettes på neste side u
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Byens butikkeiere er velvillig innstilt
og lar komiteen tapetsere byen med
fasteaksjonsplakater. Øystein Vigemyr
tar ansvaret på ramme alvor.

Kjell Nupen har malt innpakningspapiret.

NUPENBLÅTT
Et fasteaksjonsbrød som skulle deles ut
i snø og sludd trengte en fin innpakning,
og bykomiteens Helge Schmidt var ikke
snauere enn at han spurte byens store
sønn Kjell Nupen om ikke han kunne
donere noe fint til brødaksjonen. Først
tenkte man på en pose, men Nupen
mente et gammeldags innpakningspapir
ville passe bedre. Innpakningspapiret,
som ble bekostet av bakerne, er Nupenblått under brødet og har innskriften «Gi
oss det daglige brød» på oversiden.
– Vi visste jo hvor Nupen stod og at
han hadde en stor bevissthet rundt hva
kirken skulle stå for siden han har gjort
all utsmykking i Søm kirke her i byen. I
likhet med de fleste andre jeg har møtt
i arbeidet med brødaksjonen, hadde han
veldig stor tillit til Kirkens Nødhjelp. Han
sa ja med en gang, og vi ble fristilt til
hvordan vi ville bruke trykket, sier Helge
Schmidt.
Det er ikke få hjem i området som har
hengt opp en litt krøllete Kjell Nupen
etter brødaksjonen, og også i Mandal er
brød blitt pakket inn i Nupenblått. Der
har brødaksjonen hatt en liten avlegger,
en lillebror som har fått en andel av det
eksklusive brødpapiret.

Det skal være moro å engasjere seg i bykomitéen. Arild Hestås og Toby
Tørressen har et spesielt hilsningsritual.

fasteaksjonsplakater. En gjeng frivillige
pensjonister fra menighetene har fått
egne roder der de går fra butikk til butikk
og henger opp plakater.
– Nå får vi til og med telefoner fra
butikkeiere som lurer på hvor det blir av
plakatene, ler Helge Bier Riber, som har
ansvaret for plakatopphengingen.
Vi ber selvsagt om å få bli med å henge
opp plakater, og Øystein Vigemyr tar oss
med på roden sin.
– Nå vet jeg hvilke butikker som
er velvillige og hvilke jeg ikke trenger
spørre. Det er jo moro å bli kjent med
butikkeierne. Noen sier: «Jaja, er det gått
et år allerede, du får gjøre det du pleier»,
sier Vigemyr mens han prøver å få en av
plakatene til å henge rett.
– Jeg har med egen tape, skjønner du.
For noen er bekymret for at de skal sette
merker, og da kan jeg forsikre om at MIN
tape ikke setter merker, sier Vigemyr.
BRED MARKERING
På lørdagen, tre dager før konfirmantene
sendes ut, møter det opp barnekor,
frelsesarmekorps, imamer og prester.
Det holdes appeller, og det deles ut brød.
Prester går side om side med imamer

TAPETSERER KRISTIANSAND
Det blir ingen vellykket aksjon uten
en massiv markedsføringskampanje,
forstod bykomitéen på et tidlig stadium.
Dermed begynte de det møysommelige
arbeidet med å opparbeide seg velvillighet
hos byens butikk– og restauranteiere.
Hele seks uker før aksjonsdagen er
byen tapetsert med spesialbestilte

og snakker med lek og lærd, høy og lav.
Brødet bryter barrierer på flere måter.
– Det er en naturlig del av min tro at jeg
vil være med på å gjøre noe konkret for å
skape en mer rettferdig verden. Om ikke
troen slår ut i handling for de minste små,
så duger ikke det jeg holder på med, sier
Sigmund Kruse, prest i Hellemyr kirke.
– Det er viktig for oss prester å komme
oss ut i det pulserende livet og få snakket
med folk om hva de er opptatt av at
kirka skal være. Det er ingen grunn til å
gjemme seg bort som kirke. I fjor delte
jeg ut brød sammen med en imam her i
byen, og vi fikk en veldig god kjemi, sier
Kruse, som understreker det symbolske
med å dele ut brød:
– Vi er kropp og materie – ikke bare
ånd. Vi trenger brød for å leve. Det er lett
å preke mot pengeopptatthet, men bare
å fokusere på det åndelige holder ikke.
Troen har en samfunnsside, og Bibelen
er opptatt av at også de svake og sårbare
skal få.
EGEN GUDSTJENESTE
Bykomiteen er selvsagt ikke fornøyd
med å dele ut tusen brød med
hilsen Fasteaksjonen. Like viktig er
festgudstjenesten i samarbeid med
Kristiansand Domkirke. Der inviterer
komiteen en spesiell fasteaksjonsgjest,
det være seg Rune Edvardsen, Gunnar
Stålseth eller Sunniva Gylver, en gjest
som både holder en preken i Domkirka
og blir intervjuet av Toby Tørressen
på kirkekaffen etterpå. En kirkekaffe
som – selvsagt – er laget på brød fra
brødaksjonen. Og kollekten går – selvsagt
– til Kirkens Nødhjelp.

Kjetil Hodne, Tore Tørressen og Espen Albert
Fortsettes på neste side u
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DJEDO
fra Kongo

Superhelten i flyktningleiren
Djedo bur i eit stort telt saman med
familien sin. Han måtte flykte
frå landet sitt og bur no i ein
flyktningleir. Der speler
Djedo
fotball,
leiker
karate med broren
og henter vatn med
mamma.
– Me henter vatn i
den store blå tanken,
seier Djedo.
Han
snakker
om
den
store
vanntanken som står
midt i flyktningleiren
kor han og familien
bur. Saman med sine to
lillesystre, sin lillebror og
to foreldre måtte han flykte
frå Kongo til Angola. Djedo
veit ikkje heilt kvifor, men pappa
har fortalt det er fordi nokon folk ikkje
likar presidenten i Kongo.
Kongo og Angola er naboland, men for

Djedo ser naturen ganske lik ut. Det som
derimot er litt rart, er at han no må bu i
telt, og at han ikkje kan gå på den vanlege
skulen sin.
– Eg går på ein skule der me snakker
portugisisk og leikar, fortel Djedo.
Portugisisk er eit språk han ikkje har
lært i Kongo, men Djedo synest uansett
det er kjekt å lære noko. For det er
mykje fritid i flyktningleiren. Djedo likar
godt å spele fotball med veslesyster
Benedicte, men også å leike karate med
veslebror Patrique. Djedo vinn alltid
karatekampane, og Patrique kan få litt
vondt, men mest av alt er det gøy.
Kvar dag er Djedo også med og hentar
vatn til familien saman med mamma. Då
går dei altså til den store blå tanken. Vatn
er viktig, spesielt etter at Djedo er ferdig
med å spele fotball. Då kan både han,
Benedicte og Patrique drikke reint, godt
vatn. Og det at Djedo er med på å fikse
vatn gjer han til familien vesle superhelt.

Frelsesarmeen stiller med korps, bakerne med brød og prestene med appeller. Det blir det folkefest av.

– Dette blir en festgudstjeneste midt
i fasten, og det kommer utrolig mange
mennesker. I tillegg til gjesten inviteres
mennesker fra land som får hjelp fra
Fasteaksjonen. I fjor fikk vi besøk av
ei jente som hadde vært utsatt for
menneskehandel. Hun både sang og
vitnet. For en by som Kristiansand, der
mange bor i leiligheter vi ikke kommer
inn til med bøssene, er det viktig å ha
en spesiell fasteaksjonsgudstjeneste
slik at folk får mulighet til å gi, sier Aud
Sunde Smemo, sogneprest i domkirka i
Kristiansand. Huv har selv delt ut brød i
vær og vind, gravid, med barnevogn eller
med egne og andres barn.
– Brødaksjonen er så velkjent at
folk har tatt ut penger og latt være å
bake brød selv. Vi får gode samtaler om

kirkelivet. Tilbakemeldingene er gjerne at
vi bør fokusere mer på verdens fattigste.
Det er sterkt å stå sammen med prester
fra andre trossamfunn og imamer i et
felles ansvar for verdens nød, sier Sunde
Smemo.
STORT ENGASJEMENT
Tilbake på møtet i bykomiteen må vi jo
spørre etter motivasjonen for å dra dette
toget i gang år etter år. Akkurat det
trenger de ikke noe betenkningstid på å
svare.
– Vi ville være innenfrastyrt, og
dette skulle være lystbetont. Det er
dypt urettferdig hvordan ressursene er
fordelt her i verden, og derfor er Kirkens
Nødhjelp så viktig. Ikke minst fordi de
tar tak i årsakene til urettferdighetene.

Det holder nemlig ikke bare med gode
hensikter, man må endre på årsakene til
fattigdommen, sier Toby Tørressen.
– Jeg jobber i privat næringsliv og
synes det er viktig å ha andre dimensjoner
med seg. En har godt av å bruke egen tid
til å bidra for andre, og dette passer meg,
konkret og prosjektbasert, sier Arild
Hestås.
– Som regionakoordinator er det fint
å se hvordan dette lever sitt eget liv,
på mange plan. Husker godt da det ble
arrangert brødaksjon under kirkemøtet
her i byen. Det var friske diskusjoner
rundt møtebordet, men god stemning da
de samme deltakerne kom ut for å dele ut
brød sammen. Dette er noe som tross alt
forener, sier Roald Guttormsen.

•
•

•
•

Kongo er eit av verdas
største land.
Landet har masse
diamantar, gull og anna
dei kan bli rike av. Men
politikarane er ikkje flinke
til å fordele rikdommen ut
til alle i Kongo.
I Kongo snakkar dei over
200 ulike språk.
Det offisielle språket er
fransk fordi Belgia styrte
landet fram til 1960,
og i Belgia snakkar dei
fransk.

Kviss for
slitne fedre
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Det finnes fire land i verden der navnet er en del av et annet land.
Sudan (Sør-Sudan) og Russland (Hviterussland) teller ikke, det må
ikke være en logisk sammenheng mellom landene.
PS: Om pappa blir irritert og glemmer å lage middag fordi han ikke klarer å løse
kvissen, kan du spørre på 99206585 og få svarene
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KUTT
UTSLIPP

FOTO : Håkon Haugsbø/Kirkens Nødhjelp

Når vannet
tar slutt
Cape Town kan bli den første storbyen i verden som går tom for vann. Det har vært
vedvarende tørke i området de siste tre årene. Hvis ikke regnet kommer innen
begynnelsen av juni, vil myndighetene i Sør-Afrika måtte stenge av vannkranene.

D

et er fortsatt vann i springen
i Cape Town. Likevel er
det lange køer ved den
kommunale
vannstasjonen
jeg besøker tidlig en lørdag
morgen sentralt i byen. Små barn bærer
store vanntanker, gamle damer har surret
vanntankene til rullatorene sine. Vakter
passer på at ingen tar mer enn 50 liter
hver. Folk forteller at vannrasjonene de
nå får, 50 liter vann per familiemedlem,
ikke holder til matlaging og vasking av
klær eller kopper eller gulv. Vi vasker ikke
gulvene lengre, men vi trenger å vaske
gryter og klær av og til, sier en kvinne
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som har tre barn. I Norge bruker vi i snitt
nesten 200 liter vann per person i døgnet.
Hvis jeg måtte kutte ¾ av vannforbruket
mitt, hvor ville jeg kuttet?
Fire millioner mennesker teller ned til
den dagen det blir tomt, dag null. Det er
som om hele Norge, hvis vi trekker fra
stor-Osloregionen, skulle gått helt tom
for vann. Jeg prøver å se for meg hvordan
det ville vært dersom Oslo plutselig går
tom for vann. Hva ville vi gjort da?
De som bor i Cape Town, er pålagt å
spare på vannet, og bruker de mer enn

dagsgrensa blir de straffet med bøter.
I tillegg blir de hengt ut overfor sine
naboer. I heisen i leilighetskomplekset
der jeg bor henger det en liste over alle
beboerne og deres vannforbruk. De som
ligger på grensen eller over, er merket
med rødt. Man kan fortsatt kjøpe ekstra
vann i butikkene, men prisene er høye.
Verst går det ut over de fattige i byen, de
som ikke har penger til å betale for det
livsviktige vannet.
En av årsakene til den alvorlige tørken
og vannmangelen er klimaendringer.
Når vi slipper ut klimagasser, stiger den

globale temperaturen. Da forandrer
værsystemene seg.
I dette tilfellet
resulterer det i alvorlig vannmangel når
regnet uteblir og vannkildene tørker inn.
Nedbøren i Cape Town har gått jevnt
nedover de siste ti årene, og det har ikke
vært så tørt her på 100 år.
Det samme har vi sett de siste årene i
flere land i Øst-Afrika. Også der har de
ellers så regelmessige regntidene slått
feil flere år på rad. Klarer vi ikke stoppe
klimakrisen vil vi kunne se mange flere
slike eksempler i årene som kommer.
Vi vil få mer ekstremvær og større
katastrofer.
Også i Norge begynner vi å se effektene av
at været endrer seg. Våtere og villere vær
med sterkere stormer og mer ekstrem
nedbør vil bli en økende utfordring for
både infrastruktur og jordbruk her til

lands. Både for lite og for mye vann kan
være katastrofalt.
På denne måten henger norsk
klimapolitikk sammen med situasjonen
i Cape Town. Fordi klimakrise er
vannkrise. Verden trenger å kutte sine
klimagassutslipp dramatisk og veldig
raskt. Mange land er nå i gang med denne
omstillingen. Norge har derimot økt sine
utslipp med 3 prosent siden 1990. Det er
ikke godt nok! Norge har forpliktet seg
til å kutte, og nå er tiden inne for at våre
folkevalgte tar det ansvaret.
LISA SIVERTSEN,
leder i avdeling for
Politikk og samfunn
i Kirkens Nødhjelp

KLIMAKRISE
= VANNKRISE
Jeg vil stoppe
klimaendringene
og krever at
Norge må kutte
sine utslipp
Les mer på
kirkensnodhjelp.no/
klima

#stoppklimakrisen
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- Finnes ikke
«oss» og «dem»
Kari Veiteberg er gatepresten som ble biskop. Hun har
allerede rukket å besøke alle prostiene sine, men holder
fremdeles prekener i Bymisjonen.
T EKST : Aina Johnsen Rønning FOTO: Håvard Bjelland/Aina Johnsen Rønning/Kirkens Nødhjelp/privat

K

anskje er det fastetiden som
skiller kirkesfæren aller mest
fra resten av samfunnet.
Utenfor stresser folk til og
fra i dyre biler mellom høye
snøskavler og lengter etter påske og vår,
– på vei til familieliv, middagslaging og
Netflix. Inne i kirkene er liturgi og prakt
dempet ned, og fokuset ligger på det
indre, hvordan vi lever våre liv i forhold til
de som har lite. Selv i Bymisjonen, der de
inviterer inn mennesker som selv sliter,
handler det om å vise omsorg for de som
har mindre.
– I Tøyenkirken tar vi ut gloria og
gir mer rom for kyrie og stillhet. Du
merker at liturgien er tonet ned og at
vi tar inn innternasjonal solidaritet.
Maten vi serverer er vegetarsuppe, og til
kirkekaffen er det frukt og ikke kaker, sier
Veiteberg.
–
Tror
du
ikke
bymisjonens
kirkegjengere har nok med seg selv?
– Menigheten vil gjerne høre om
hvordan andre har det i verden.
Fortellingene gjør at de knyttes sammen
i et skjebnefellesskap. Vi prøver å få
inn gjester fra landene som hjelpes av
Fasteaksjonen, og det gjør inntrykk, sier
Veiteberg.

TILFELDIGHETENS SPILL
Veiteberg er født inn i en kirkelig
familie på Stord. Fastebøssen stod
alltid på bordet under fasten, og moren
var diakonikontakt og dro til LatinAmerika for å se på Kirkens Nødhjelps
arbeid der. Karis søster og svoger
har jobbet i Kirkens Nødhjelp, og selv
var hun planleggingsansvarlig for
gudstjenestene til Kirkenes Verdensråds
generalforsamling i Sør-Korea i 2013.
Hadde hun ikke hatt en god bevissthet
for det økumeniske verdensfellesskapet
før, så fikk hun det etter å ha planlagt
gudstjenester om klima og vann sammen
med prester og musikere fra alle
kontinenter.
– Det er tilfeldig hvor vi er havnet hen
i verden. Jeg havnet i det rike Norge.
Kamp for rettferdighet hører med til
diakonien. Det må handle om gjensidig
omsorg for hverandre, ikke om «oss
rike» og «de fattige» der vi er de snille.
Å tenke diakoni som noe fastlåst, en
giver ovenfra og en mottaker der nede
er uheldig både teologisk og i forhold til
menneskesyn. I Kirkens Nødhjelp tror jeg
at man har mange tanker i hodet samtidig
og klarer å også tenke myndiggjøring,
verdighet og påvirkning. Det hjelper å
møte for eksempel Agnes som får hjelp
av fasteaksjonen. Det formidler håp, det

Fasten og fasteaksjonen har
alltid vært en viktig del av min
identitet. Det ville vært veldig
merkelig å gå inn i påsken
uten fasten, sier Kari Veiteberg
som nylig gikk fra å være
gateprest i Bymisjonen til å bli
biskop i Oslo.

Fortsettes på neste side u
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trenger vi, sier Veiteberg.
– Samtidig oppstår det lett en
medmenneskelig tretthet når man daglig
går forbi tiggere og ser reportasjer på TV
fra verdens elendighet.
– Jeg måtte gå noen runder med meg
selv som gateprest da det etter hvert
kom mange fattige tilreisende og jeg ikke
kunne gå til jobben uten å møte noen med
en kopp. Jeg fikk etter hvert kolleger som
snakker rumensk og fikk historiene bak
koppen. Det handler jo om det samme
som når man møter annen nød. De er
jo også en del av tilfeldighetens spill,
og slik er nå dagens Europa. Når jeg er
med rusavhengige, tenker jeg at han
eller hun like gjerne kunne vært en nær
slektning – de fortjener ikke å bli omtalt
som «de andre» - som om de annenrangs
mennesker, sier Veiteberg.
– Vestens byrde, mener du? At vi er
ansvarlige for utviklingen i verden?
– Jeg har i alle fall øvd meg på å ikke
være «den snille» som forventer at noen

KIRKENS NØDHJELP MAGASINET

FRA RUSMISBRUKERNES TIL
PRESTENES PREST
Hun har flyttet inn i den ærverdige
bispegården i Middelalderbyen i Oslo, men
holder fremdeles prekener i Bymisjonen.
Det synes gatefolket er på sin plass. «Du
må jo komme hit så vi kan jorde deg litt»,
fikk hun beskjed om da hun dro innom
«Møtestedet» i Kvadraturen. Hun har
allerede besøkt alle prostiene, så det har
ikke blitt så mye søvn de siste ukene.
– Mange av refleksjonene jeg har fått,
og hatt, på gata i Oslo er en god ballast for
å være biskop. Nå blir jobben min å gjøre
kirkelige ansatte stolte. Det vil jeg gjøre
med samme livsmetodikk som tidligere;
– se, analysere, handle og feire.
– Du er vel ingen opplagt biskop, du

som har tidlig kjempet for at homofile
skulle få gifte seg, meldte deg ut av
presteforeningen på grunn av deres
syn på kvinnelige toppledere og fikk 150
prester til å sove i Sofienbergparken i
protest.
– Er jeg ikke det? Jesus er nå ganske
rebelsk, så om det er det jeg er, så er
vel det greit. Jeg har i alle fall ikke vært
noe annet enn meg selv, og jeg føler meg
veldig velkommen, sier Veiteberg.
– Du har flere ganger uttalt at: «mor og
far formidla ei raus, solid og sosialetisk
forankra kristentru som eg aldri har hatt
trong til å ta avstand frå».
– Jeg er veldig glad for at jeg har fått
formidlet en Gud jeg ikke trengte å ta
avstand fra, som mange jeg har møtt
har følt de måtte fordi det ble uutholdelig
med en Gud som er streng, kritisk og
fordømmende. Foreldrene mine fortalte
at det var mange måter å være kristen på,
og oppfordret meg til å spørre og være
kritisk.

Kari Veiteberg går
overalt. Hun sier
selv at hun elsker
å gå, her høyt over
Longyearbyen.

En viktig del av jobben
til en biskop er å vigsle
de kirkelige ansatte.
Her er det diakonene
Christina og Siri som er
blitt vigslet.

36

takker meg for det jeg gir. Det er ikke
sikkert at det oser takknemlighet ut
av folk, fordi de får en slant. De kan jo
oppleve situasjonen sin som urettferdig,
sier Veiteberg,
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– Hva vil du fokusere på som biskop?
– Jeg brenner for at Oslo-kirkene
skal være diakonale kirker. Da trenger
vi Kirkens Nødhjelp og å bli minnet om
historiene og håpsfortellingene der
ute. Fasteaksjonen handler mye om å
mobilisere en dugnadsånd sånn at flest
mulig kan få bidra. Samtidig er det mange
som erfarer meningsløshet, og det å få
være med på fasteaksjonen gir mening.
Til syvende og sist minner fasteaksjonen
oss på at kirken er et globalt fellesskap.
I kirken inviteres vi inn for å få tilgivelse,
kraft og livsmot. Et sted man kan være,
et sted man kan stille spørsmål. Og et
sted der Gud er med oss både i dette
livet og i neste. Ikke glem at det er en
verdensbevegelse, dette, sier Veiteberg.

Kari Veiteberg
 Tok doktorgrad med avhandlingen: Kunsten å framføre
gudstenester. Dåp i Den norske
kyrkja.
 Født inn i en lærerfamilie på
Stord.
 57 år gammel. Gift, to voksne
barn.
 Ledsager i Israel/Palestina i
2014.
 Mål for sitt virke vil bli å «søkje
håp og namngi nåde».
 Mellomfag i teatervitenskap.

Kari Veiteberg
tenner et lys i
lysgloben i Oslo
domkirke
FOTO: Hege Flo
Øfstaas/Bispemøtet
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V
Venninnene Hurmat og Rehana trenger ikke lenger å gå ut i skogen for å
gjøre sitt fornødne. Nå har de en dør som kan låses og benyttes når som
helst på døgnet.

Trygghet
i et lite
avtrede
– Før turte vi ikke gå på do før det
ble kveld. Nå kan vi gå når vi har
behov for det, stråler Hurmat.

Pakistan
Befolkning:
173,5 millioner
Hovedstad: Islamabad
Språk: Punjabi, sindhi,
siraiki, pasjtu, urdu, balochi,
hindko, brahui, engelsk,
burashaski
Forventet levealder: 66 år
Fattigdom: 45,6 % lever i
dyp fattigdom
Utdanning: 5,1 år (av den
voksne befolkningen)
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i besøker Quasi Ransoon, en
hindu-landsby
i
Sangharprovinsen, en provins der
mellom 70 og 80 % av
innbyggerne mangler tilgang
til toalett. Kirkens Nødhjelp har hjulpet
flere landsbyer i området til å bli
«avføringsfrie», et arbeid som ikke bare
handler om toalett og avløpsrør.
– Vi starter med å bevisstgjøre dem
ved å få dem til å tegne et kart over
landsbyen og der beboere og husdyr gjør
fra seg. Så får vi dem til å lage toaletter
ved hjelp av stokker og materialer som
finnes i landsbyen. Når de har bevist at
de ikke lenger har «åpen avføring», gir
de lokale helsemyndighetene dem et
sertifikat. Først da går vi inn og bygger
infrastrukturen til permanente toaletter.
Og selv da må lokalbefolkningen gjøre noe
selv – de må nemlig bekoste materialene
til vegger og tak. Da føler de at det er
«deres» latrine og får et større ansvar for
renhold og vedlikehold, forklarer WASHrådgiver i Kirkens Nødhjelp Zohaib
Hasan.
KOSTER LITE
Bare 600 norske kroner koster det å
gi to familier et toalett på deling i dette
prosjektet. Kirkens Nødhjelps partner
RDF bruker imidlertid mye tid på
opplæring, som at søppelet bør brennes
eller fjernes. Nå ser hele landsbyen ut
som om noen har brukt støvsugeren.
– Vi vasker hendene hele tiden,
også med såpe. Dermed har vi ikke
hudproblemer lenger, sier 15 år gamle
Hurmat og viser frem en plettfri hud.
– Tidligere var vi usikre og redde når
vi skulle på do. Tanken på at noen menn
skulle se oss, var ubehagelig, og vi ventet
med å gå ut i skogen for å gå på do til det
ble kveld. Da gikk vi mange samtidig slik
at vi kunne trygge hverandre. Nå har vi
toalett i landsbyen med en dør som kan
låses, og kan gå på do når som helst, sier
18 år gamle Rehana.

Quasi Ransoon Bux Rajar,
Sanghar
76 husholdninger
513 mennesker
37 toaletter bygget
3 vannpumper rehabilitert
76 ovner med pipe konstruert
76 oppvaskbenker konstruert
4 søppeldestruksjonsovner konstruert
40 plantede trær
2 hageflekker etablert
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Ikke lenger isolert

Over: Jaman Das (37) er leder i landsbyen

Landsbyen Mir Hassan Shar hadde i generasjoner omtrent ingen
kontakt med utenomverdenen. Det endret TV-aksjonsmidler på.

T

TE K ST : Aina Johnsen Rønning FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

V-aksjonen ga i 2014 Kirkens
Nødhjelp mulighet til å gi en
million mennesker tilgang til
rent vann. I Mir Hassan Shar
har de imidlertid fått mye mer
enn rent vann.
Landsbyen ligger langt fra nærmeste
by, og det er bare noen år siden de med
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håndkraft bygget ut stien til landsbyen slik
at man kunne komme fram med bil. Vi har
imidlertid hjertet i halsen når Toyotaen
vår forserer minst 15 høydecentimeter
for å komme seg ned til den ombygde
stien. Når vi endelig kommer fram, blir vi
møtt av en overstrømmende og smilende
flokk.

– Vi var tidligere veldig uvitende og
visste ikke at vi ble syke av å bo sammen
med dyrene våre. Vi brukte også vann fra
vannkanalen som renner forbi, og som
det viste seg hadde dårlig vannkvalitet.
Nå har vi fire vannposter med rent vann å
ta av, sier 37 år gamle Iaman Das.

LANGSIKTIG PROSJEKT
Det har tatt to år fra de kom inn i
prosjektet til de nå stolt kan vise en totalt
forandret landsby. Dyrene har fått egne
innhengninger, alle har fått tilgang til
toaletter, husene har fått en ovn med pipe
ut, og Kirkens Nødhjelps partner RDF har
hatt seks ulike kurs om alt fra førstehjelp
til
kriseøvelse
og
ledertrening.
Landsbyen ligger i et flomutsatt område,
noe som gjør at pumpene er løftet opp og
landsbyen har fått opplæring i hva de skal

gjøre dersom det kommer en flom.
– Før prosjektet hadde vi liten kontakt
med andre, men nå har vi skjønt at barna
må få gå på skolen, og de gravide må
slippe å slite på åkrene, sier Iaman Das.
– Hva var den største utfordringen i
prosjektet?
– Å motivere oss. Vi var i
utgangspunktet ikke så motivert, men
da RDF klarte å overbevise oss, var det
ingenting som var vanskelig, smiler
Iaman Das.

Under: Dharmi (6) drikker vann fra TV-aksjonsbrønnen

Mir Hassan Shar,
Shanghar-distriktet
67 husholdninger
378 mennesker
55 toaletter bygget
4 vannpumper installert
67 ovner med pipe konstruert
67 oppvaskbenker konstruert
15 søppeldestruksjonsovner
konstruert
20 trær plantet
3 hageflekker etablert
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A NNONSE

Etterlat deg en arv som
skaper forandring!

Andakt
Av Gunnhild Nordgaard Hermstad,

Alle monner drar,
sa musa og pissa i havet
HVA ER DET Å GI AV DET VI HAR?
Det står skrevet i evangeliet etter Markus:
Jesus satte seg rett overfor tempelkisten,
og han så på hvordan folk la penger i den.
Mange rike ga mye. Men det kom også
en fattig enke og la i to småmynter, verdt
noen få øre. Da kalte han disiplene til seg
og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Denne
fattige enken har gitt mer enn noen av de
andre som la penger i tempelkisten. For
de ga alle av sin overflod, men hun ga av
sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde
å leve av.»
Jeg kan fortsatt huske hvor bladene fra
Changemaker lå. Selv om jeg ikke aner
hvor de kom fra eller hvem det var som
hadde kommet på at jeg kanskje syntes
Changemaker var gøy, så husker jeg hvor
de lå, og jeg husker forsiden. Der stod det
med store bokstaver: «Alle monner drar,
sa musa og pissa i havet!»

Hva vil du skal skje med dine verdier når du er borte?
Gjennom Kirkens Nødhjelp har du mulighet til å etterlate deg en arv som skaper forandring
for mange. Testamentariske gaver til humanitære organisasjoner er fritatt for arveavgift og
går uavkortet til vårt arbeid.
Ta gjerne kontakt med Wenche Kaasa Johansen for en samtale om ditt testamente!

Tlf: 932 42 434 eller 22 09 27 00
wenche.kaasa.johansen@nca.no
Pb. 7100 St. Olavs plass, 0130 Oslo
www.kirkensnodhjelp.no/testamentariskegaver
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Jeg
forbandt
Kirkens
Nødhjelp
med det hakket mer seriøse bladet
«Medmenneske» og med den lilla boksen
med «Brød for verden». Moren min satte
den frem når det var lilla duk selv om det
ikke var advent. Med andre ord: Kirkens
Nødhjelp var noe veldig voksent for meg.
Og så kom dette bladet med musa som
pissa i havet! Det var veldig annerledes
enn lilla duker og fastebøsser – og jeg var
13 år og likte det! Jeg synes den der lille
musa som gadd å pisse i havet var litt kul.
Den trodde på at den gjorde en forskjell –
enda så stort havet er. Det var det trøkk i.
Så jeg ble med i Changemaker.
Jeg vet ikke hva enken i tempelet tenkte
da hun gav småmyntene sine. Om hun
følte at det var nytteløst eller om hun
kjente på at det var et stort innhugg i
økonomien? Kanskje kjente hun seg

tvunget av religiøse forestillinger? Eller
kjente hun på styrken i seg selv og
tenkte: «Alle monner drar», mens hun la
småmyntene i den store tempelkisten?
HVA ER DET Å GI AV DET VI HAR?
Da jeg var 16 år gammel, flyttet jeg
på hybel i Trondheim. Da var jeg blitt
Changemaker i hjertet, og vi var noen
som etablerte Changemaker på skolen
vår. Når det nærmet seg påske, dro vi
sammen til nærmeste kirke og gikk med
bøsser for fasteaksjonen. Og jeg lærte at
det er kaldt på Bakklandet i mars-april.
Jeg lærte at bøssa blir tung når det er
mange mynter, og da er det veldig dumt å
glemme votter.
Jeg vet ikke om jeg noen gang tenkte
på enken i tempelet når jeg gikk med
fasteaksjonsbøssa mi, men jeg kan
fortsatt høre setningen i mitt eget hode:
«Husk å takke, uansett beløp». For meg
klinger den nå sammen med fortellingen
om enken. For vi møter så mye forskjellig
bak dørene, og vi vet ikke hvordan det står
til. Sånn egentlig. Vi vet ikke om de som
putter penger på bøsse (eller vippser av
gårde) gir av sin overflod – eller om de gir
av sin fattigdom. Vi vet ikke. Jeg tror at vi
alle sammen – uansett – kan få tenke at
vi gjør en forskjell. For alle monner drar!
HVA ER DET Å GI AV DET VI HAR?
I 1947 blirOdd Knævelsrud bedt om å dra
til Hamburg for å være prest for nordmenn
i Tyskland. Krigen var akkurat over.
Norge og Tyskland hadde stått på hver
sin side og sloss med hverandre på liv og
død. Odd hadde vært motstandsmann og
måtte til slutt flykte til Sverige. Når skulle
han til fiendes hjemland.
Odd drar til Hamburg og blir innlosjert i
Gestapos tidligere hovedkvarter. Det som

Kapellan, Oslo

møter Odd i Hamburg, er ikke bare norsk
lokalbefolkning, men stor nød – på tvers
av krigens tidligere skillelinjer. Nød gjør
ikke forskjell på folk, og etter mer enn
fem år med krig mangler mennesker
både mat og klær og skikkelig husly.
Odd kan ikke se på denne nøden uten å
handle. Han vil hjelpe – og han vil hjelpe
alle – ikke bare nordmenn. Odd kontakter
menigheter hjemme i Norge, og det blir
sendt mat og klær og tran til Tyskland.
Det ble starten på Kirkens Nødhjelp.
I 2007 sa Odd Knævelsrud: «Det handlet
om Tyskland i 1947. I dag handler det om
et annet sted på jorden.»
HVA ER DET Å GI AV DET VI HAR?
Jeg tenker at det å gi av det vi har er å
kjenne på kraften i det vi har fått – og å
ønske å dele det. Det kan se veldig ulikt
ut til ulike tider.
For Odd Knævelsrud var det i 1947 å
skrive brev til norske menigheter. For
noen av oss var det å gå med bøsse i 2007,
eller skrive innlegg i lokalavisen i 2017,
eller det kan være å sitte i registreringen
i 2018.
Uansett hvor vi er i livet – eller hvordan
våre bidrag ser ut: Når vi gir av det vi
har, når vi deler, så viser vi hverandre
at vi hører sammen. At vi hører til hos
hverandre. På denne jorda. Med det
samme havet. Med de samme ressursene
– og med samme himmel.
Når vi gir av det vi har, er det sant at
alle monner drar. Og de monnene vi
gir i fasteaksjonen er med på å dra oss
sammen – mot en bedre verden. En mer
rettferdig verden.
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SYRIA

I

7 år
med krig

nspirert av den arabiske våren er det i mars syv
år siden de første fredelige demonstrasjonene
startet i byen Daraa, sørvest i Syria. Det som
skulle vise seg å bli opptakten til en av historiens
mest brutale borgerkriger, som til nå har tatt
livet av en halv million mennesker og sendt millioner
på flukt.

Ga blomster

 Et titalls Changemakere og folk fra Kirkens Nødhjelp tok turen opp

til slottsplassen da den nye utviklingsministeren ble utnevnt i midten
av januar. Nikolai Astrup har stor erfaring fra internasjonal politikk
og miljøspørsmål, og det knyttes store forventninger til hvordan han
vil bruke ministerposten som nå er gjenoppstått etter stort press fra
bransjen og KrF.

Sammen med syv av de andre store humanitære
organisasjonene i Norge markerer Kirkens Nødhjelp
denne tragiske 7-års dagen torsdag 15. mars.
Historiene og skjebnene til en rekke av krigens
ofre vil bli fortalt utenfor Nobels Fredssenter i
Oslo og samtidig bli direktesendt på blant annet
organisasjonenes sosiale medier.

Regional inspirasjon

 Tidligere har Kirkens Nødhjelp arrangert en
inspirasjonssamling før Fasteaksjonen som varte en hel helg,
men siden mange av menighetskontaktene våre er travle
mennesker som liker korte møter og reiseavstander, har
man i år arrangert samlinger i de ulike regionene. Her er fra
samlingen i Oslo, som samlet menighetskontakter i regionen til
en dagssamling med påfyll og inspirasjon til det store løftet som
Fasteaksjonen tross alt er.

Muffins for Haiti

 – Vi er så heldige som bor i Norge! Det sier Amalie Rannestad,
Nora Salome Fosse og Irene Elisabeth Nordgaard. Jentene hadde
iherdig bakt og pyntet regnbuesjokolademuffinser og stod utenfor
Kiwi i Kviteseid i mange minusgrader og solgte både muffinser og
tegninger i slutten av januar. De 275 kronene som ble samlet inn,
valgte jentene å gi til Kirkens Nødhjelps prosjekt på Haiti med bygging
av jordskjelvsikre skoler. Det gjorde inntrykk at så mange hadde mistet
både husene sine og familiene sine i jordskjelv, og at kolera dreper
flere på Haiti enn alle andre land.

Krigen er langt fra over. Menn, kvinner og barn
slaktes ned og blir utsatt for overgrep hver eneste
dag. De humanitære behovene er enorme, og Kirkens
Nødhjelp og våre partnere på bakken fortsetter
arbeidet for en krigsherjet befolkning. Ikke glem
Syria, vær med på markeringen 15. mars.

FOTO: Amalie Rannestad

Fikk geit til jul

Landsdekkende engasjement

Kirken Nødhjelps julekonsert

 For første gang har Kirkens Nødhjelp fått Førjulskonserten
kringkastet på TV2. Vi håper vi klarte å formidle arbeidet vårt til seerne,
samtidig som vi skapte julestemning i de tusen hjem. Tusen takk til
alle støttespillere, både nye og gamle, som gjør det mulig å fortsette
det viktige arbeidet. Dere fastgivere er ryggraden i Kirkens Nødhjelp.
Konserten gav oss 1600 nye fastgivere, velkommen til dere, samt 10
millioner kroner fra UD som går rett til prosjektene i Malawi og i Kongo.
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 Menigheter over hele landet forbereder seg til Fasteaksjonen,
og her er det frivillige og menighetsansatte i Møre og Romsdal
som er samlet til inspirasjonssamling. Det har også vært
lignende møter i Trondheim, Stavanger og Oslo. Arrangementene
har til felles at deltakerne skal lære mer om årets prosjekt som
omhandler kongolesiske flyktninger i Angola, samt å få tips til
hvordan man best gjennomfører Fasteaksjonen. Kirkens Nødhjelp
hadde aldri klart å gjennomføre en slik aksjon uten støtten fra det
norske kirkesamfunnet. Inspirasjonssamlingene er en arena for å
gi noe tilbake til de mange som er engasjerte, og samtidig også gi
god informasjon om Kirkens Nødhjelps arbeid.

 Tines ost Snøfrisk profileres med
en geit, og derfor ga Tine 50 kroner
for hver geit som ble solgt før jul i
nettbutikken til Kirkens Nødhjelp. I tillegg
ble en «ekte» kosegeit gitt bort til en av
geitegavehandlerne. Den heldige vinneren
var Ingunn Servold i Sørumsand.
– Er ein tur på hytta no. Fikk ikkje plass
til geita i bilen. Ho passer huset, sier en
fornøyd vinner på juleferie. Halvparten av
Kirkens Nødhjelps ansatte i Oslo hadde
selv ønsket seg geita og savner den fælt,
men vi får tro den har det godt hos ny
eier.
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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.

DET REGNER

T

ipp, tapp, tipp, tapp. Det regner. Det
regner mer. Det slutter ikke. Vannet
stiger. Avlingene drukner. Litt etter
litt. Stadig mindre mat. Mindre mat
betyr at vi må flytte på oss, lete etter
nye muligheter til å dyrke det vi skal spise, selge
og overleve av. Nye muligheter til å finansiere
skolegangen til barna og medisinene til farfar.
Flytte. Men hvor?
Tipp, tapp. Det regner mye. Vannet stiger.
Kjelleren fylles. De gamle bildene kan
ikke erstattes, og det blir dyrt å reparere
vannskadene. Ikke minst er det et herk å
krangle med forsikringsselskapet.
Globale avstander. Det er langt fra den
forsikrede kjelleren i Norge til sårbare avlinger i
Bangladesh, men utslippene, som bidrar til vår
velferd, som i dag gjør vår statskasse større, de
er blinde for avstanden. Blinde for de grensene
vi har tegnet opp. Grensene klimaendringene
ikke ser, men som menneskene som fordrives
av de samme endringene, ikke får lov å
passere.
Det er ganske absurd å leve i en tid der vi
kjenner de underliggende årsakene til at
millioner av mennesker mister sitt levebrød,
millioner drives på flukt, infrastruktur
ødelegges og ressurskonflikter oppstår, men
likevel overbeviser vi oss selv om at dette ikke
er vårt ansvar. Om at dette kan vi ikke gjøre noe
med.

Klimaendringene rammer oss alle, bare
ikke på samme måte. Har vi egentlig forstått
alvoret? En ny studie utført av Elin Selboe og
Elin Sæther ved Universitetet i Oslo, viser at
tenåringer vil ha strengere lover for klima og
miljø. Ungdom mener klimaendringene må
løses globalt gjennom samarbeid og avtaler.
Samtidig peker forskningen på hvordan
ungdom er bevisst på, og mener, at Norge, med
vår rikdom og høye utslipp, har et særegent
ansvar. Vi må gå foran som et godt eksempel
og redusere klimautslippene på hjemmebane,
og samtidig må vi bidra med klimafinansiering
for å hjelpe utviklingsland.

Steinkargata 29, 4006 Stavanger

Trenden blant unge er klar. Norge må
både øke sine ambisjoner om utslippskutt
fram mot 2030 og kutte på hjemmebane!
Klimaendringene er urettferdige, de rammer
nå, og det haster å sette inn tiltak. Årets
fasteaksjon tar opp et tema som angår oss
alle, enten vi vil det eller ikke. Selv om vi er
lei av å høre om utslippsbaner, klimamål og
prosenter.

Tapp,
tapp,
tapp,
tapp.
Tastaturet.
Signer. Kutte utslipp. Bli med du også på
https://www.kirkensnodhjelp.no/klima

Tuva Krogh Widskjold
Leder i Changemaker

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

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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Ta godt imot bøssebærerne

Går til formålet

Langsiktig utvikling

Administrasjon

Nødhjelp

Anskaffelse av midler

Beslutningspåvirkning

FASTEAKSJONEN 2018
Går til formålet

Langsiktig utvikling

18.-20. MARS
Administrasjon

Nødhjelp

Anskaffelse av midler

Beslutningspåvirkning

Slik bruker vi pengene:

Slik jobber vi:

88,62 %
Går til formålet 90,

Langsiktig utviklingsarbeid 64,9 %

Administrasjon 6,9
6,5 %

Nødhjelp 24,3 %

Anskaffelse av midler 4,5
3,3 %

Beslutningspåvirkning 10,8 %

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

