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

Vi gir nødhjelp i katastrofer og jobber langsiktig for 
utvikling i lokalsamfunn. For å fjerne årsaker til fattig-
dom 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 tilhø-
righet.

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!

Kirkens Nødhjelp-magasinet
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef
Håkon Haugsbø
Redaktør:  Aina Johnsen Rønning 
Kontaktinfo: ajr@nca.no
I redaksjonen: Andreas van der Eyden, Lisa Sivertsen, 
Vegard Tjørhom, Cathrine Bøe Gjesti, Stefan Storm, 
Håvard Bjelland
Andre bidragsytere: : Hilina Abebe, Arne Grieg 
Riisnæs, Lucian Muntean

Alle landdata er hentet fra siste utgave av FNs 
”Human Development Report".

Redaksjon avsluttet: 09.05.2018 
Grafisk design: Martin Berge
Trykk: Fjellberg
ISSN: 1503-986
Ettertrykk er tillatt når kilde oppgis. 

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. Magasinet har lave produksjons- 
og trykkekostnader og arbeidet støttes av Norad. Ønsker 
du å motta Kirkens Nødhjelp-magasinet? Send din 
postadresse til giver@nca.no.

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

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
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arbeid for en rettferdig verden

LEDER
Anne-Marie Helland

Generalsekretær i 
Kirkens Nødhjelp

Forsiden: Leela Bai har knapt nok vært utenfor den lille 
landsbyen sin. Hverdagen hennes består av å hjelpe 
foreldrene med å ta vare på kyrne og gjøre husarbeid. Hun 
liker best å sy, sier hun, men er så beskjeden at hun knapt 
tør å se på de fremmede som er kommet for å 
dokumentere arbeidet landsbyen har gjort for å hindre 
barneekteskap. Magisk nok klarte fotografen vår med 
hjelp av litt ekstra tålmodighet å lokke frem både blikk og 
smil hos 17-åringen.
Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp
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For oss som er opptatt av å 
bekjempe fattigdom og nød, 
er det viktig å merke seg at 
utviklingen er positiv mange 
steder. Verden har sett en 

historisk nedgang i ekstrem fattigdom 
de siste tiårene. Men om andelen synker 
raskere enn noen gang, er det i 2018 
fortsatt 767 millioner mennesker som 
lever i absolutt fattigdom. Mennesker 
som deg og meg. I land som sakker 
akterut i den ellers positive utviklingen. 
Det er i disse landene innsatsen blir 
ekstra viktig i årene som kommer. 

Ifølge Brookings Institute er det spesielt 
31 land som vil henge etter utviklingen 
frem mot 2030. Fire av fem som lever i 
ekstrem fattigdom, vil komme til å bo i 
disse landene. Fire av fem som ikke får 
dekket helt grunnleggende behov som 
mat, klær og hus. Dersom verden skal 
nå de globale bærekraftsmålene, er det 
altså her vi må sette inn kreftene. 

Kirkens Nødhjelp har alltid jobbet for de 
menneskene som trenger vår støtte mest. 
De aller fattigste, de aller mest sårbare. 
Det var derfor vi hjalp sivilbefolkningen 
i Tyskland etter 2. verdenskrig. Det 
var kontroversielt og potensielt veldig 
upopulært å rekke ut en hånd til nasjonen 
som hadde satt i gang storkrigen og 
forårsaket ufattelig lidelse. Men de sivile 

i et lutfattig og utbombet Tyskland var 
fanget i en humanitær krise. Kirker og 
menigheter gikk sammen for å hjelpe, og 
dette ble starten på Kirkens Nødhjelp. 

Hvem er de mest sårbare og fattigste 
i verden i dag? Hvem trenger Kirkens 
Nødhjelp mest? Det kan virke hjerterått 
å tenke slik; det er ingen tvil om at det 
finnes nød og ekskludering over alt 
på kloden vår. Millioner på millioner 
trenger hjelp. Til og med i vårt eget rike 
og velstående land lever nesten 100 000 
barn i relativ fattigdom, ifølge NAV.

Organisasjoner som Kirkens Bymisjon 
og Frelsesarmeen gir sårt trengt hjelp til 
mange her i Norge. Vårt mandat er å være 
kirkens utstrakte hånd i verden. Men 
også her må vi gjøre mange vanskelige 
valg. Vi er nødt til å prioritere. 

I dag jobber vi i 9 av de 31 landene som 
for alvor henger etter. Dette er land som 
herjes av krig og konflikt, klimaendringer 
og naturkatastrofer, dårlig styresett og 
manglende økonomisk utvikling. Hvis 
vi skal oppfylle vårt mandat om å nå de 
aller mest sårbare menneskene i verden, 
er det ingen tvil om at vi må ha et særskilt 
fokus på land som Sør-Sudan, Kongo, 
Somalia og Afghanistan. Vi har ikke råd 
til å la være. 

Å nå de aller fattigste
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nytt. Håvard Aagensen tok utfordringen etter å ha 
funnet opp noen fiffige måter å holde blomstene 
i leiligheten sin i live. Kunne dette brukes til å 
forbedre arbeidet vårt med å levere rent vann 
verden over? Aagensen kontaktet Alexander 
Klein, og med hjelp av penger fra Innovasjon 
Norge tester de ut billige måter å telle antall liter 
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«Hassan» var Taliban-soldat i 15 år før Kirkens 
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ned våpnene og heller kjempe fredens sak.

»

PAKISTAN: I de rurale områdene i Pakistan er det fremdeles vanlig med arrangerte 
ekteskap, og vi fikk eksempler på barn ned i toårsalderen som var blitt reddet av vår 
partner fra såkalte bytteekteskap. Sannsynligheten er stor for at barna rives opp fra 
foreldrene sine og plasseres hos sin nye mann og svigerfamilie, og man kan jo bare 
tenke seg hvor traumatisk det er. Shanaz (foreldrene ba oss om ikke å bruke hele 
navnet), ble raskt fortvilet da hun skjønte at det ble snakket om historien hennes. 

24

APROPOS PROBLEMLAND – 
vår konstituerte utenlandssjef 
er selv barn av et av de mest 
problematiske landene for 
tiden: Sør-Sudan. Han skulle 
verve seg til opprørsgeriljaen, 
men det fikk moren på en 
finurlig måte hindret. Så 
forelsket han seg i lederen av 
Changemaker, måtte selv flykte 
og endte omsider opp i trygge 
Norge. Les den fascinerende 
historien om Pio Ding.  

8»

PROBLEMLAND: Utfordringen med å nå de 
nye tusenårsmålene skyldes først og fremst 
31 problemland som går i feil retning. Kirkens 
Nødhjelp jobber i ni av dem, og vi har prøvd å finne 
ut hva som er problemene, hvordan man bør løse 
dem, og hva vi gjør for å være en del av løsningen i 
disse «off-track countries». »10



4 KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 03 – 2018

VERDEN RUNDT
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  Irak:   
Hjelper ofre for overgrep
	Nye digitale verktøy hjelper Kirkens Nødhjelps partnere til bedre å hjelpe 
overgrepsutsatte i Irak. For Jesidi-kvinnene er det vesentlig at det ikke kommer 
ut sensitiv informasjon, fordi de risikerer å bli utstøtt av lokalsamfunnet om 
det kommer frem at de er blitt voldtatt og/eller giftet bort som IS-bruder. Et 
nytt digitalt verktøy gir hjelpeapparatet mulighet til raskt å finne frem til den 
sensitive informasjonen – anonymisert, slik at kvinnene skal være trygge på 
at informasjonen ikke når uvedkommende. Ved hjelp av et enkelt passord kan 
hjelperne finne detaljert informasjon, og de kan også raskt lage rapporter 
og behovskrav. Prosjektet har fått støtte flere steder. Bildet er fra tempelet i 
Lalesh der jesidiekvinner gjennomgår et renselsesrituale slik at de skal bli 
godtatt av familie og naboer. 
Foto: Håvard BjellandKirkens Nødhjelp

  Malawi:  
Reddet fra slaveri
	I Mchinji-distriktet i Malawi ligger et senter som tar imot barn 
under 18 år som er ofre for menneskehandel. Senteret driftes 
av Frelsesarmeen med støtte fra Kirkens Nødhjelp. 17 år gamle 
Enock Fontesi ble via en venn rekruttert til å jobbe som gjeter. 
I realiteten ble han lokket inn i slavearbeid med ett måltid om 
dagen, og den minimale lønna han var blitt lovet, så han aldri 
noe til. Etter halvannet år ble han reddet og går nå i lære for å bli 
snekker på senteret i Mchinji.
Foto: Håvard Hovdhaugen/Kirkens Nødhjelp

  Brasil: 
Hydro presses i Brasil
	Lokalbefolkningen i Barcarena fortviler etter 
at Hydros industrianlegg Alunorte er anklaget 
for å ha sluppet overflatevann ut i elvene i 
regnskogen rundt anlegget. Sammen med lokale 
samarbeidspartnere har Kirkens Nødhjelp jobbet 
for å styrke sivilsamfunnet lokalt i deres arbeid 
for å få til en bedre utvikling i området. Et av 
målene var å få til et forum der både det sivile 
samfunn, industriselskapene og de kommunale 
myndighetene var med. I 2014 ble dialogforumet 
formelt opprettet, men lokalbefolkningen føler ikke 
at de er blitt hørt og ivaretatt godt nok, noe som 
har lagt stein til byrden for Hydro i Brasil. 
Foto:Arne Dahle/ Kirkens Nødhjelp
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  Sør-Afrika: 
Farlig arbeid i gamle 
gruver
	Ophelie er 18 år. Hun står i en nedlagt 
kullgruve, med sort sand opp på anklene, 
og hakker med et grav. Sammen med 
andre mødre kommer hun daglig til 
gruveområdet for å hente kull. De trenger 
det for å lage mat. Gruvevirksomhet 
er ikke bare risikofylt mens det pågår. 
Om ikke virksomheten avsluttes med å 
rehabilitere og sikre området og gjøre det 
mulig for lokalsamfunnet å bruke det på 
en trygg måte, utgjør gruvevirksomhet en 
fare for de som bor i nærheten. Dette er 
en av sakene Kirkens Nødhjelps partner 
i Sør-Afrika, Bench Marks Foundation, 
jobber med.
Foto: Silje Ander/Kirkens Nødhjelp

  Kongo: Kjemper mot kolera
	Kirkens Nødhjelp har mobilisert i Kongo etter at store nedbørsmengder har 
skapt flom. Landet er allerede rammet av konflikt og rundt 4,8 millioner kongolesere 
er på flukt. Flere flyktningleire er rammet av enorme mengder regnvann som har 
tatt liv. Kolera har allerede tatt menneskeliv, og faren for spredning øker i takt med 
nedbørsmengden. Kirkens Nødhjelp har delt ut vannrensetabletter og hygieneutstyr til 
flyktninger i Uvira i Øst-Kongo. 
Foto:Håvard Bjelland/ Kirkens Nødhjelp

I vår podkast, Vidvinkel, kan du 
høre mer om Kongo, Malawi, 
mødrehelse og rettsstat. 
Og om du abonnerer, vil du 
få beskjed når nye episoder 
blir publisert. Du finner 
Vidvinkel på iTunes, Spotify, 
Soundcloud og en rekke 
andre podkasttilbydere.
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  Norge: 
Legomenn inntar 
kirkene
	Mange menigheter har i 
etterkant av Fasteaksjonen samlet 
inn underskrifter for å kunne 
klimautslipp. Her er vi i Vike Sokn, en 
liten menighet i Romsdal. Legomenn 
gjør jobben som demonstranter.  
Foto:Privat
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AKTUELT  PAKISTAN

Skulle giftes bort som 13-åring
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Landsbyen i Sanghar-distriktet 
ligger isolert til. Beboerne 
livnærer seg av husdyr og 
små åkerlapper, ungene leker 
og ungdommen flokker seg 

nysgjerrig rundt oss når vi parkerer 
utenfor husene, som er laget av leire. Her 
har vår partner Baanhn Beli i lengre tid 
hatt samtaler med kvinnene og fortalt 
dem om hvilke rettigheter og plikter de 
har, som at de må vente til døtrene er 
18 før de gifter dem bort, slik loven er i 
Sindh-provinsen. Kvinnene har på sin 
side snakket med mennene i landsbyen, 
slik at de har innflytelse på når døtrene 
giftes bort. Det betyr at Bajo Lachmi, som 
den eldste i landsbyen, har det siste ordet 
når giftemål skal skje. 

– En mor kom og ville gifte bort sine 
døtre på 13 og 15. Da måtte jeg sette foten 
ned og si at vi gifter ikke bort noen under 
18 i denne landsbyen, sier Lachmi. 

– Før vi fikk besøk av Baanhn Beli, giftet 
vi bort døtrene våre mye tidligere, men nå 
vet vi at dersom de gifter seg tidlig og får 
barn, kan det medføre komplikasjoner 
under graviditet og svangerskap, sier 
Bajo, som er leder av kvinnegruppa i 
landsbyen. 

FREMDELES BARN
Leela viser stolt frem sjalet som hun 
har brodert selv. Hun drømmer om å bli 
skredder og tjener allerede penger på å sy 
klær og brodere for andre. Ellers består 
hverdagen for henne og venninnene i å 
hjelpe foreldrene med å lage mat og passe 
på buskapen. – Jeg elsker å brodere og 
vil helst sy hele dagen, smiler Leela og 
viser frem de fargerike plaggene. 

– Det var vanlig i landsbyen, men etter 
mobiliseringen skjønte vi at vi måtte vente 
til de fikk identitetskort som 18-åringer. 
Dessuten må jeg finne en god mann til 
henne, smiler Dayaan, Leelas mor.

Venninnene Mumta og Chanda, 16 og 
17 år gamle, skulle også giftes bort som 
13–14-åringer. Også de ekteskapene ble 
stoppet, og jentene lever et rolig liv hos 
foreldrene enn så lenge. 

– Hadde jeg fått utdannelse, skulle jeg 
gjerne ha blitt lege, sier Mumta etter å ha 
tenkt seg lenge om. 

– Mumta er forlovet, men får ikke gifte 
seg og flytte til svigerfamilien før hun er 
18. Hun har en  eldre søster som ble giftet 
bort i 13-årsalderen. Jeg angrer på at jeg 
giftet henne bort så tidlig, men da visste 
vi ikke at vi burde vente til de ble voksne, 
sier Ladu, mor til Mumta. 

Leela Bai ser sjenert bort på mora Dayaan Bai. Hun er nå 
fylt 17 år og bor fremdeles hjemme. For drøyt tre år siden 
skulle hun giftes bort og flytte inn til svigerforeldrene. Det 
satte de eldre i landsbyen en stopper for.
TEKST: Aina Johnsen Rønning  FOTO: Håvard Bjel land/Kirkens Nødhjelp 

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)

Pakistan

Skulle giftes bort som 13-åring
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AKTUELT  PAKISTAN

Kvinnekomiteen grep inn da foreldrene ville gifte 
bort sin toårige datter i et bytteekteskap.

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

Skulle byttes bort
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Bytteekteskap handler som 
regel om at to brødre gifter 
seg med to søstre. Da knyttes 
familien tettere sammen, 
men dersom det ene paret 

skiller seg, er det forventet at det andre 
paret også skiller seg. Shahnaz er nå litt 
over fire år gammel, og hun forstår lite 
av hvordan livet hennes holdt på å endre 
seg totalt for litt over to år siden. Hun 
skulle giftes bort til en mann på 21 år, og 
sannsynligheten for at hun da ble flyttet 
til ektemannens familie, ville vært stor. 

EKSTRA HØY ALDERSGRENSE
Mens det er 16 års aldersgrense for å 
gifte seg i Pakistan, har myndighetene 
i Sindh, på grunn av at barneekteskap 
tradisjonelt har vært normalt, hevet 
aldersgrensen til 18 år. Det har vært 
tilfeller der politiet har gått inn og stoppet 
brylluper der bruden var under 18, og 
slike saker prioriteres i rettsvesenet. 
Likevel er praksisen utbredt, og Kirkens 
Nødhjelp jobber sammen med sine 
partnere for å stoppe tvangsekteskap 
og barneekteskap. Vi samarbeider blant 
annet med kvinnegrupper, som den vi 
treffer i en liten ørkenlandsby. Rashida 
Saand er lederen av gruppen og var den 
som grep inn da de hørte om ekteskapet 
til Shahnaz. 

– Jeg dro til foreldrene og overtalte 
dem til å la være å gifte bort datteren. 
De gikk også med på å skrive under på et 
dokument om at ekteskapet skal utsettes 
til hun er 18 år. Lovverket her er på vår 
side, og jeg truet foreldrene med å gå til 
politiet om de giftet bort datteren sin før 
hun ble 18. De siste to årene har vi fått 
en rekke kvinnevennlige lover som har 
hjulpet oss mye, sier Rashida Saand.

– Vi har stoppet flere barneekteskap 
og tvangsekteskap. Vi jobber også mot 
trafficking og hjelper kvinner som trenger 
juridisk hjelp, sier Samina Omrani.

MEKTIGE KVINNER
Kvinnekomiteen består av både muslimer 
og hinduer og har fått en sterk stilling 
i området. De velges demokratisk og 
representerer flere tusen kvinner. De 
har fått god kjennskap til lover og regler 
og har lært å bruke media for å oppnå 
det de ønsker. Nå planlegger de å dra 
fra landsby til landsby for å undervise 
kvinner om deres rettigheter. Arbeidet 
betyr mye, særlig for lavkastekvinner 
som i utgangspunktet er sårbare. 

– Jeg er hindu av laveste kaste, og 
tidligere fikk jeg ingen respekt. Etter 
at jeg ble med i denne kvinnekomiteen, 
opplever jeg at folk hører på oss. Makten 
vår er mangedoblet, sier Tulsi Kohli.   

ANGRER PÅ BARNEEKTESKAP
Hinduleder Lakho Mahraaj har opplevd at 
flere av barnebrudene han viet, døde av 
komplikasjoner under fødsel. Nå angrer 
han bittert og har endret praksis. 

Hindulederen i Mirpurkha sier at 
han har giftet bort jenter helt ned i 
tiårsalderen. Ikke alle disse jentene gikk 
det bra med, og da Baanhn Beli kom til 
landsbyen Kachailo farm og forklarte 
sammenhengen mellom barneekteskap 
og komplikasjoner under graviditet og 
fødsel, brøt han tradisjonen med å gifte 
bort unge jenter. 

– Jeg hadde jo selv sett at denne 
tradisjonen ikke var bra for de unge 
jentene. Nå ber jeg om jentas ID-kort når 
foreldrene kommer for å be om å gifte 
bort døtrene. Har hun ikke ID-kort, er hun 
ikke 18, og da sier jeg nei.

– Blir foreldrene sinte da?
– Ofte. Men jeg forklarer dem at det er 

imot lovene i Sindh og viser til eksempler 
der politiet har gått inn og arrestert 
foreldre i barnebrylluper. Da blir de 
som regel enige om å vente, sier Lakho 
Mahraaj. 

Bytteekteskap
 (Watta satta) 

Bytteekteskap er vanlig i Pakistan 
og Afghanistan. Ofte bytter to brødre 
sine søstre som bruder for hverandre. 
Noen ganger bytter man bruder 
mellom søskenbarn eller onkel/
niese. Som regel bytter man innen 
samme landsby. På landsbygdene 
nord og vest i Pakistan antar man 
at hele 30 % av alle ekteskap er 
bytteekteskap. 

Rashida Saand ledet 
kvinnegruppen som reddet 
Shahnaz fra å bli giftet bort 
til en 21-årig slektning.
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TEMA PROBLEMLANDENE

The Brookings Institution har 
nylig publisert en rapport 
der de har pekt ut fire 
hovedårsaker til at det går feil 
vei i en rekke land. De fire er: 

et lite effektivt styresett, en svak privat 
sektor, vold og konflikter samt sårbarhet 
for klimaendringer. Noen av landene, 
som Afghanistan, skårer høyt på alle fire. 
Andre land, som Malawi, skårer ikke på 
noen. Vi har prøvd å finne ut av hvorfor 
land vi er i, blir hengende igjen i en sump 
av fattigdom og nød, hva som skal til for 
å løfte landene ut av sumpen, og hvordan 
vi jobber for å motvirke den negative 
utviklingen. 

DEN SISTE FATTIGE
Brookings-rapporten konkluderer med 
at fire av fem fattige i 2030 vil bo i disse 
31 landene. Mens fattigdom tidligere 
har vært samlet i store land med god 
økonomisk vekst, er det nå små land med 
store strukturelle utfordringer som er 
fattigdomsproblemet. Et nøkkelprinsipp 
for bærekraftsmålene er at ingen skal 
glemmes – ekstrem fattigdom skal 
utryddes totalt. Skal man nå målet, må 
det skje drastiske endringer i de landene 
der det går feil vei.

25 av landene ligger i Afrika sør 
for Sahara. Det er land med stor 

Tusenårsmålene ble i stor 
grad nådd fordi store land 
som Kina løftet seg selv ut 
av fattigdommen. Skal vi nå 
de nye bærekraftsmålene, 
må det sterkere lut til. 31 
problemland er ikke på rett 
spor. Kirkens Nødhjelp er i 
ni av dem.

TEKST: Aina Johnsen Rønning  KART: Kirkens Nødhjelp

FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

PROBLEMLANDENE
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Afghanistan

Madagaskar

Nord-
Korea

Papao 
Ny-Guinea

Salomonøyene

Somalia

Yemen

Øst-Timor

PROBLEMLAND, MEN SLÅR IKKE UT 
PÅ DE FIRE HOVEDÅRSAKENE

KONFLIKT OG VOLD

RISIKO FOR NATURKATASTROFER

SVAK PRIVAT SEKTOR

LITE EFFEKTIV STAT

KIRKENS NØDHJELPS PROGRAMLAND

KIRKENS NØDHJELPS INNSATS

HUMANITÆR INNSATS       

The Brookings Institution har laget en oversikt over de 
landene som går i feil retning for å nå bærekraftsmålene. 
Instituttet har pekt på fire hovedårsaker til at landene er 
«off-track», men noen land er problemland selv om de 
ikke skårer høyt på hovedårsakene. Kirkens Nødhjelp 
jobber i 9 av de 31 landene..



12 KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 03 – 2018

TEMA PROBLEMLANDENE

befolkningsvekst, der de fleste livnærer 
seg av en liten åkerlapp. Klimaendringer 
som lange tørkeperioder har gjort det 
vanskelig i mange av disse landene. Selv 
om det virker håpløst, er det mulig å snu 
utviklingen også i disse landene. Mens 40 
% av innbyggerne i Etiopia var klassifisert 
som ekstremt fattige i 2000, regner 
Brookings med at ekstrem fattigdom 
vil være utryddet i 2030. Faktisk har syv 
av de ti landene med mest fattigdom i 
2000 klart å kutte ekstrem fattigdom 
med 70 %. Laos er et eksempel på et av 
landene som på tross av tiår med svakt 
styresett og sosiale forskjeller likevel har 
klart å oppnå en dramatisk forbedring av 
levekårene. 

KORRUPTE TJENERE
Svakt styresett og en liten privat sektor 
påvirker hverandre negativt fordi bedrifter 
ikke ser det formålstjenlig å betale skatt 
så lenge de ikke ser fordelene ved bedre 
infrastruktur, sikkerhet og fungerende 
institusjoner. Dårlig skatteinngang 
gjør det vanskelig for landene å bygge 
opp slike basale tjenester. Angola 
er et eksempel på et land med svakt 
styresett, og på tross av oljeinntekter 
lever 30 % i ekstrem fattigdom. Kirkens 
Nødhjelp jobber for å bygge opp lokale 
antikorrupsjonsgrupper som skal følge 
de offentlige pengestrømmene for å sikre 
at de blir brukt der de skal, og vi støtter 
religiøse ledere og lokale organisasjoner 
som jobber mot skatteparadiser. 

– Milliarder av dollar har blitt ført 
ut av landet ulovlig istedenfor at de 
er blitt investert i landets økonomi. 
Angola har dermed gått glipp av viktige 
skattepenger som kunne blitt omgjort 
til velferdstjenester, eller gitt nye 

økonomiske muligheter for landet. 
Nå er nesten all investering i landet i 
oljesektoren på grunn av korrupsjon 
og et vanskelig byråkrati, sier Kirkens 
Nødhjelps landrepresentant Stephanie 
French. 

MELLOM VÆPNEDE GRUPPER
Mer enn halvparten av befolkningen I 
Mali lever I ekstrem fattigdom. Mali er 
et av landene som lider under krig og 
konflikt, og situasjonen er så ille at det er 
vanskelig å komme ut til prosjektene som 
Kirkens Nødhjelp støtter. 

– Sikkerhetssituasjonen er veldig 
utfordrende i store deler av Mali og i hele 
vårt prosjektområde. Mali er et stort land 
med store avstander. En stor del av landet 
kontrolleres i dag av ulike væpnede 
grupper, og myndighetene er i svært 
liten grad til stede i disse områdene. 
Denne situasjonen påvirker både vanlige 
folks hverdag så vel som humanitære 
aktørers muligheter for å arbeide. Denne 
situasjonen gjør det vanskelig for Kirkens 
Nødhjelp og andre bistandsarbeidere å 
reise rundt i prosjektområder og følge 
opp arbeidet direkte. Transport av varer 
er også utfordrende. Disse væpnede 
gruppene vil ofte forsøke å angripe det 
maliske militæret og eventuelt hverandre. 
En viktig del av denne krigføringen er 
å legge ut veibomber, og da er det en 
stor risiko for at liv går tapt, sier Riborg 
Knudsen, landrepresentant i Mali. 

12 av de 31 landene skårer høyt på 
krig og konflikt. 9 av de 12 landene har 
borgerkrigsliknende tilstander med ulike 
væpnede grupper som kjemper om makt 
eller ressurser. Samtidig er voldsnivået i 
en del land som ikke er i konflikt, høyt. 
Bare et fåtall av landene med høyest 

drapstall er i aktiv konflikt. Brookings 
anbefaler å satse på bredt forebyggende 
arbeid i lokalsamfunnene, der alt fra 
eliten til marginaliserte grupper jobber 
for å motarbeide konflikter. Kirkens 
Nødhjelp jobber mye med slikt lokalt 
fredsarbeid. 

– Vi tror at den beste måten å bedre 
situasjonen på er å mobilisere folk slik at 
de selv kan finne løsninger på problemene 
sine, og at de kan organisere seg og få mer 
innflytelse. Ikkevoldelig konfliktløsning 
er et viktig bidrag. Vi etablerer grupper 
der vanlige kvinner og menn kan komme 
sammen og diskutere løsninger på 
problemer i sitt lokalsamfunn samtidig 
som de lærer og lese, skrive og regne på 
sitt eget språk, sier Riborg Knudsen. 

LANDENE MÅ SELV TA ANSVAR
Zambia er et av landene vi jobber i som er 
regnet med blant de 31 problemlandene 
på tross av at landet ikke slår ut på 
noen av de fire hovedårsakene: konflikt, 
klimaendringer, svakt styresett og svak 
privat sektor. Men Harald Nyeggen 
Sommer, landrepresentant i Zambia, 
mener at en kombinasjon av alle disse 
fire gjør at landet går i feil retning. 

– Landets styresett har de siste årene 
utviklet seg i en mer autoritær retning 
med trangere kår for sivile og politiske 
rettigheter. Myndigheter og opposisjon 
står steilt mot hverandre med omtrent 
halvparten av befolkningen på hver side 
av konflikten. Selv om denne konflikten 
ikke er utpreget voldelig, er den likevel 
til hinder for et fungerende posisjon-
opposisjon-forhold med nødvendige 
kontrollfunksjoner. Flere viktige politiske 
beslutninger tas bak lukkede dører på 
presidentens kontor uten demokratisk 

1 2
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forankring eller offentlighetens innsyn, 
sier Nyeggen Sommer. Han legger til 
at uforutsigbare regntider har skapt 
problemer for bøndene, og at kinesernes 
økonomiske dominans i viktige sektorer 
er en utfordring: 

– Myndighetene har latt kinesisk 
kapital finansiere mye ny infrastruktur. 
I dag er knapt noen som vet hvor mye 
penger landets myndigheter skylder til 
Kina. Verdens Pengefond har forsøkt å 
finne ut av dette og konkluderte med at 
den store usikkerheten gjorde landet 
uskikket for nye lån. Denne usikkerheten, 
spesielt rundt zambisk valutas reelle 
verdi, er også til hinder for private 
investeringer fra andre land enn Kina, 
sier han.

Kirkens Nødhjelp i Zambia har 
bestemt at man ikke skal å tilby tjenester 
som helse og utdanning fordi man mener 
at myndighetene selv kan gjøre langt mer 
enn de gjør i dag. Kirkens Nødhjelp jobber 
gjennom lokale partnere for at Zambia 
skal sitte igjen med en større fortjeneste 
fra landets gruveindustri. 

– Vi jobber også med å påvirke 
og monitorere offentlige budsjetter 
for at mer penger skal bevilges til 
velferdstjenester som skole og utdanning 
– og ikke minst – at penger som bevilges, 
faktisk brukes til det de er ment for 
og ikke forsvinner i korrupsjon. I 
tillegg jobber vi med entreprenørskap 
og å etablere flere private bedrifter 
innenfor landbruket. Ved hjelp av 
bedre organisering, dryppirrigasjon og 
kjølelager tror vi at lokale bønder selv kan 
skape bærekraftige bedrifter, som igjen 
betyr arbeidsplasser for mange fattige 
mennesker, sier Nyeggen Sommer. 

ELEFANTEN I ROMMET
Befolkningsøkningen i de fleste av de 
31 landene er betydelig. Hans Inge 
Corneliussen i Norad mener at et 
grunnleggende problem i land som 
Malawi er at de totalt sett har så lite 
ressurser at selv med en perfekt politikk 
og omfordeling ikke har mulighet til å nå 
bærekraftsmålene. 

– Det er nødvendig med betydelig 
humanitær hjelp i flere av disse landene, 
særlig de som er i konflikt, men 
spørsmålet er hvordan vi gjør det uten 
å undergrave de langsiktige målene. 
Folk har mye å bidra med selv om de er 
i en vanskelig situasjon, og vi må være 
forsiktig med å etablere egne, parallelle 
strukturer. Vi må tenke langsiktig og 
kortsiktig på en gang. Selv i langvarige 
kriser som i Sør-Sudan og Mali er det 
mulig  å ha perspektiver ut over neste 
matutdeling. Målet er jo ikke bare å  
sørge for vann, men å gjøre noe med 
strukturene som fører til krisene, sier 
Corneliussen.

– Vil Norad vri støtten mer over til de 
31 problemlandene?

– Stortinget skal før sommeren ha en 
debatt rundt dette og vil vurdere listen 
som vi i dag har over samarbeidsland. 
Allerede i dag er det slik at blant de 
landene som prioriteres høyest i Norad, 
er de 31 landene. Vi ser jo på krig og 
konflikt som en hovedutfordring for 
bistand, for selv om det skulle bli fred 
i for eksempel Kongo, vil man mangle 
ressurser og styringsstrukturer, slik at 
man ikke vil kunne omfordele seg ut av 
fattigdommen, sier Corneliussen.      

3 4

1. Kirkens Nødhjelp 
støtter arbeidet for en 
rettferdig og bærekraftig 
gruveindustri i Sør-Afrika 
som ikke skader 
lokalbefolkningen og der 
skattepenger brukes til 
alles beste.  

2. I Kakanda flyktningleir 
i Angola har Kirkens 
Nødhjelp ansvar for rent 
vann for kongolesiske 
flyktninger.  

3. Kongolesere er vant med 
å leve under vanskelige 
forhold. I Kakanda 
flyktningleir i Kongo 
prøver man å få hverdagen 
til å gå rundt.  

4. Klimaendringer skaper 
ofte tørkesituasjoner i 
Somalia. I Uusgure 130 
km fra Garowe deler 
Kirkens Nødhjelp ut mat 
og vann.
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–Han slo meg overalt 
og forsøkte å rive av 
meg kleda. Andre 
kom til og vart 
berre ståande å sjå 

på, fortel 32 år gamle Solange Kaningu 
Mwsimwa, som var gravid i tredje månad 
då ho vart angripen av ein framand mann.

MANNEN ER FENGSLA, 
MEN UTE ETTER HEMN
Mannen hadde stansa sonen og niesa 
til Solange, som var på veg heimover 
med nokre steinar i sekken. Steinane 
hadde dei henta frå besteforeldrane sine 
og skulle brukast til å lage eit bål, men 
mannen meinte det var han som eigde 
marka kor steinane hadde vore.

– Han starta å slå borna, og sonen min 
sprang heim for å varsle meg. Det var då 
eg kom dit at han starta å slå meg, fortel 
Solange.

Ho er sjølv medlem av ei lokal 
kvinnegruppe som jobbar med å få ut 
informasjon i nærområdet om kvinners 
rettar. Ho møtte nokre andre kvinner 
frå denne gruppa som hjalp ho med å 
melde saka til politiet. Det førte ikkje 
til noko sidan mannen er ein kjenning 
av politiet, og dei var redde for han. Då 
gjekk Solange og kvinnegruppa vidare til 

ein juridisk instans, slik at mannen vart 
straffeforfølgd for det han gjorde. No 
ventar ho på svar.

– Mannen har sendt SMS og sagt at 
han skal ta hemn på meg og alle andre 
som bidrog til å få han i fengsel. Eg er 
nøgd no som han sit inne, men spent på 
kva straff han får, seier Solange.

BIDREG TIL BETRE RETTSVERN
Historia er ikkje unik i Aust-Kongo. 
Regionen vert omtalt som «verdas 
valdtektshovudstad», og uavhengig av 
om det er ein riktig eller feil merkelapp, 
så er det på det reine at kvinners rettar 
er særs mangelfulle i Kongo. Og mange 
av dei som står bak den seksuelle valden, 
veit at dei kan sleppe frå ugjerninga 
ustraffa, noko som er årsaka til at valden 
kan halde fram.

Kirkens Nødhjelp støtter den 
engasjerte kvinnegruppa i Katana, 
Solange sin landsby. Gruppa bidreg til 
betre rettsvern for valdsutsette kvinner 
i Kongo. Dette gjer dei både ved å følgje 
opp kvinner som Solange, men også ved 
å få ut informasjon om kva rettar som 
faktisk finnest. 

Som dei fleste andre land er også 
Den demokratiske republikken Kongo 
underlagt eit internasjonalt lovverk og 

menneskerettar, og Kongo har ratifisert 
mange av lovene. Men det er langt frå 
teori til praksis, og nettopp difor er 
opplysningsarbeidet så viktig. Folk må 
vite om kva rettar dei har for å kunne 
krevje sin rett. 

EIN RETTSSTAT VERT BYGD FRÅ 
BOTNEN AV
Det er nettopp dette kvinnegruppa 
forsøker å gjere enklare ved å lage 
radiosendingar, drive opplæring av andre 
kvinner og halde landsbymøte.

– Me held møte to gonger i månaden, 
der me førebur materiale om ulike tema. 

Då Solange vart mørbanka av ein framand mann, fekk ho 
kjapt støtte frå andre kvinner i landsbyen. Mannen vart 
sett i fengsel, og no venter ho på ein dom. Slikt er sjeldan 
i eit land som Kongo.

TEKST: Vegard Tjørhom  FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

SLO TILBAKE 
med lovens lange arm

TEMA  PROBLEMLANDENE: KONGO
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Folketal:  
78 millionar 
Hovudstad: Kinshasa
Språk: Fransk, lingala, 
kingwana, kikongo, tshiluba 
Forventa levealder: 59 år
Fattigdom: 77,2% lever 
under fattigdomsgrensa
Utdanning: 6 år

Kongo (DRC)Det kan til dømes handle om retten til å få gå 
på skule, ytringsfridom eller menneskerettar. 
Denne kunnskapen tek folk med seg og 
snakkar om til andre. Me jobbar også med 
å løyse lokale konfliktar før dei veks seg 
store Dette arbeidet er det same som å drive 
fredsarbeid på lokalt nivå, seier leiar av 
gruppa, Esperence Zawadi.

I Kongo er bygginga av ein rettsstat heilt 
nødt til å skje frå grasrota og opp. Samstundes 
må det også skje store endringar oppover i 
samfunnet. Nordmenn har fått eit innblikk i det 
manglande rettsvernet i Kongo gjennom saka 
mot Moland og French, der det er grunn til å 
stille ei lang rekke spørsmål ved prosedyren. 

Men dette handlar ikkje om nordmenn. 

Det handlar om menneska som bur i Kongo, 
som har dei same grunnleggande rettane som 
meg og deg, men som må lide på grunn av 
straffefridomen. Altfor mange kongolesarar 
opplever at gjerningsmennene deira slepp 
unna, og slikt fører berre til endå meir 
kriminalitet.

Vegen fram er lang, men det har vore 
betring, og skjelettet til rettsstaten finnest. No 
er det opp til det kongolesiske folk å få kjøt på 
beina, og den jobben er Solange og dei andre 
kvinnene i kvinnegruppa i god gang med.



16 KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 03 – 2018

TEMA  PROBLEMLANDENE: SOMALIA

Piratvirksomheten utenfor 
Somalias kyst har vært 
en mangeårig trussel mot 
internasjonal skipsfart 
siden midten av 1990-tallet. 

På det meste ble skip kapret hver 
eneste uke, og piratene tilranet seg 
milliarder av kroner i løsepenger. Mens 
verdenssamfunnet i all hovedsak har 
møtt den sjøfarne kriminaliteten med 

militær tilstedeværelse og bygging av 
kjempefengsler, åpnet Kirkens Nødhjelps 
senter for omskolering av pirater ved 
kysten av Somalia i mai 2010. 

Prosjektet omfatter blant annet 
forebyggende og yrkesrettet 
utdanning og rehabilitering av 
tidligere pirater samt folkeopplysning 
med lokale religiøse ledere som 
sentrale aktører. Med økonomisk 

støtte fra Utenriksdepartementet, 
Norges Rederiforbund og Den 
Norske Krigsforsikring for Skib har 
antipiratprosjektet gitt svært gode 
resultater og vakt internasjonal oppsikt. 

STORE PENGER OG DØD
– Vi visste at det vi drev med, var galt, 
veldig galt. Men vi hadde ikke noe å 
leve av og så på det å kapre skip som 

Ahmed Abidnor Yussuf (30) fra Eyl i Somalia har byttet ut kamuflasjeuniform og 
Kalasjnikov-gevær med kjeledress og skrutrekker. – Jeg er stolt av å kunne forsørge 
familien min med ærlig tjente penger. Uten omskolering hadde jeg nok ikke engang vært 
i live i dag. 
 
I  SOMALIA,  TEKST: Arne Grieg Riisnæs  FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

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

Somaliaen desperat, men eneste mulighet. Første 
gangen på havet var vi fem båter. Skipet vi 
skulle borde, var imidlertid godt bevæpnet, 
og i tre av båtene ble alle drept. Det var helt 
forferdelig, forteller trebarnsfaren Ahmed 
Abidnor Yussuf. Det er rart å tenke seg at 
den smilende elektrikeren bare for noen få 
år siden opererte langt ute på havet, tungt 
påvirket av rusmidler og med Kalasjnikov-
geværet høyt hevet. Den fattige unge mannen 
hadde plutselig hundretusener av kroner 
mellom hendene. Penger som i all hovedsak 
ble sløst bort på alt og ingenting. 

Vendepunktet kom da han en dag ble 
oppsøkt av en av de lokale religiøse lederne 
i den gamle havnebyen. Han oppfordret 
Ahmed til å slutte som pirat og heller starte 
på Kirkens Nødhjelps yrkesskole. 

– Jeg sa at jeg ville ut av det jeg holdt på 
med, det var imot Gud og absolutt all moral 
og etikk. Og jeg hadde sett altfor mange bli 
terrorisert og drept. Jeg sa at jeg ville prøve, 
sier Ahmed. Etter endt elektrikerutdanning 
er han i dag i full jobb hos Nugal Electric 
Company. Han er igjen en respektert borger 
og forsørger kone og tre barn samt sin egen 
syke bror. 

RELIGIØSE LEDERE
– I Somalia jobber vi i tett samarbeid med 
lokale partnere og religiøse ledere som 
folk ser opp til og respekterer. Det var også 
etter en forespørsel fra lokale religiøse 
ledere i Puntland at vi bestemte oss for å 
ta tak i problemstillingen de var vitne til; 
flere og flere ungdommer ble rekruttert inn 
i livsfarlig piratvirksomhet. En virksomhet 
som ødela allerede skjøre lokalsamfunn ved 
å trekke til seg kriminelle nettverk som igjen 
økte narkotika- og våpenhandel, prostitusjon 
og annen adferd. At vårt antipiratprosjekt 
i så stor grad har bidratt til å snu dette, er 
vi svært glade for, sier Anne-Marie Helland, 
generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.  

EN NY START
De tidligere piratene vi møter forteller om 
internasjonale fiskefartøy som rensket og 
ødela fiskemulighetene langs kysten av 
Somalia, ett av verdens fattigste og mest 
utpinte land. Om alle pengene som var i 
omløp. Men like mye om frykt, smerte og 
skam. Og om det som ble en omvending og 
en ny sjanse og start i livet.

Av de flere tusen menn og kvinner som har 
tatt del i antipiratprosjektets omskolering, er 
de aller fleste i helt eller delvis arbeid. Av 
totalt 415 uteksaminerte bare i 2016 er nær 
90 prosent i dag i helt eller delvis arbeid. 
Som elektrikere, murere, malere, snekkere 
og skreddere. Mange av kvinnene som også 
var involvert i piratvirksomheten, har fått 
opplæring og startkapital nok til å etablere 
sine egne butikker og små kiosker.

LØSNINGEN PÅ LAND
– Jeg kunne tjene tre hundre tusen dollar på 
en kapring, men livet jeg levde var forferdelig, 
og jeg var konstant redd for å dø. Pengene 
er for lengst borte, men i dag forsørger jeg 
min kone og mine to barn og i tillegg mine 
foreldre. Jeg er så utrolig takknemlig for at 
jeg fikk muligheten til å begynne et nytt liv, 
og for at jeg fikk jobb som elektriker etter 
at jeg var ferdig på skolen. Jeg tør ikke helt 
tenke på hva som hadde skjedd om jeg hadde 
fortsatt ute på havet, sier Hassan Mohamed 
Ahmed (31). 

– Nøkkelen til å løse piratproblemet 
ligger ikke ute på havet, men først og fremst 
i hva som gjøres på land. Dette handler 
om mennesker som har ønsket et ærlig 
arbeid i et område der mulighetene knapt 
eksisterer. At så mange har kommet seg 
ut av piratvirksomheten og over i ordentlig 
arbeid etter omskolering og støtte fra oss, 
er derfor en stor og gledelig suksesshistorie, 
sier Kirsten Engebak, Kirkens Nødhjelps 
landansvarlige for Somalia.

Ahmed Abidnor Yussuf og Hassan Mohamed Ahmed livnærte seg som skruppelløse pirater. Etter yrkesutdanning ved Kirkens 
Nødhjelps senter for omskolering er de nå i fullt arbeid som elektrikere i Puntland i det nordøstre Somalia.
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TEMA  PROBLEMLANDENE: MALAWI

Vi møter Katawa i Malingunde 
der et australsk gruveselskap 
de to siste årene har drevet 
forundersøkelser for å vurdere 
hvorvidt det vil være lønnsomt 

å starte utvinning av grafitt i området. 
Planene skaper stor usikkerhet blant 
urbefolkningen i området, som ikke føler 
de blir tatt på alvor av det australske 
selskapet. 

– Den kommuniserer på en måte  som 
innbyggerne her ikke forstår. Når vi stiller 
konkrete spørsmål, unnlater de å svare. 
Jeg spurte om når innbyggerne måtte 
flytte fra hjemmene sine, hvor skulle 
vi flyttes til, hvem som vil kompensere 
oss, og hvor mye vil vi bli kompensert. 
Spørsmålene ble ikke besvart. Dette 
får oss til å stille spørsmålstegn ved 
intensjonene bak hele prosjektet. Det 
oppleves som om de forsøker å splitte 
et lokalsamfunn som har levd i fred og 
harmoni i uminnelige tider, sier Katawa. 

SER INGEN FORDELER
Lokalsamfunnet Maligunde tviler 
på at de vil nyte godt av et nytt 
gruveprosjekt. De frykter at de innser at 
grunnleggende menneskerettigheter og 
urfolksrettigheter ikke blir tatt hensyn 

til, og de føler ikke at de har kompetanse 
til å stå opp mot mektige interesser 
representert ved landets myndigheter og 
utenlandske kapitalinteresser.

– Ikke om jeg blir tilbudt en million vil 
jeg flytte fra mitt og mine forfedres land. 
Jeg vil heller leve og dø her i fattigdom 
enn å forlate mitt hjem, min historie og 
mine forfedre, sier Meke Yasaya, som bor 
i området. 

DAVIDS KAMP MOT GOLIAT
Malawi er ikke det eneste eksempelet 
på at rikdom i fattige land ikke kommer 
vanlige folk til gode. I 2017 er det anslått 
at inntektene fra utvinningsindustrien 
har en verdi på 400 millioner norske 
kroner, men dette betyr ikke at inntektene 
kommer landets befolkning til gode. Et 
svært dårlig utviklet skattesystem gjør at 
det meste av profitten fra gruveindustrien 
stort sett blir værende hos eierne av de 
store internasjonale selskapene som 
opererer i landet. Lovverket som skal 
regulere denne sektoren, er utdatert 
og tar ikke tilstrekkelig hensyn til 
miljøutfordringer knyttet til gruvedrift. 
Lokalsamfunn som blir berørt av 
gruvedrift, har store utfordringer i møte 
med gruveselskapene. Manglende 

kompensasjon og potensielt store 
miljøutfordringer er bare noen av 
problemstillingene de må håndtere. 
I mange tilfeller fremstår det som en 
Davids kamp mot Goliat. 

– Korrupsjon preger det malawiske 
samfunnet, og rikdommen som 
genereres, fordeles på få hender. En 
svært stor andel av Malawis befolkning 
får levebrødet sitt fra jordbruk. Enhetene 
er små, infrastrukturen lite utviklet 
og tilgangen til markeder er dårlig. 
Enkeltpersoner eller bedrifter som 
ønsker å ekspandere, har få muligheter 
til å få kreditt hos bankene, og de som 

– Hva tenker gruveselskapet å gjøre med våre 
gravplasser? For oss er dette hellige steder. I vår kultur 
er det en umulig tanke å skulle flytte våre forfedres 
levninger til et annet sted, sier høvding Katawa i Malawi 
oppgitt.

TEKST: Aina Johnsen Rønning  FOTO: Håvard Hovdhaugen/Kirkens Nødhjelp

De svake
overkjøres
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får, må betale renter på opp mot 30 %. 
Dette virker negativt på muligheten 
til å skape nye arbeidsplasser, sier 
Håvard Hovdhaugen, Kirkens Nødhjelps 
representant i Malawi. 

LOBBER FOR MER LIKHET
I Malawi jobber Kirkens Nødhjelp 
med å bygge nettverk av 
sivilsamfunnsorganisasjoner som kan 
jobbe med påvirkningsarbeid rettet 
mot myndigheter og private aktører. 
Særlig fokuseres det på å myndiggjøre 
lokalsamfunn som berøres av 
utvinningsindustrien, slik at de skjønner 
hva slags rettigheter de har, og hvordan 

de kan kreve at myndigheter og bedrifter 
følger disse. 

– Deler av overskuddet fra utvinningen 
må komme lokalsamfunnet til gode. 
Derfor mener vi det er viktig å satse 
på påvirkningsarbeid rettet mot 
myndigheter slik at man kan få oppdaterte 
retningslinjer og lovverk som i mye større 
grad tar hensyn til lokalsamfunnene hvor 
utvinningen foregår, sier Hovdhaugen. 

Befolkning:  
17,3 millioner
Hovedstad: Lilongwe
Språk: Engelsk (offisielt), 
chichewa (offisielt), chiny-
anja, chiyao, chitumbuka, 
pluss flere mindre språk.
Forventet levealder: 55 år
Fattigdom: 72 % lever under 
ekstrem fattigdom
Utdanning: 4 år

Malawi

Planer om gruvevirksomhet bekymrer lokale 
ledere i Malingunde, Malawi. Ved å holde tilbake 
informasjon mister vi muligheten til å stille kritiske 
spørsmål til gruveselskap og myndigheter, frykter 
Kumalindi, Kalinde og Kokotani.
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TEMA PROBLEMLANDENE: AFGHANISTAN

Bier 
bombes 
ikke

For tiden er det for farlig å ta med seg kamera ut på prosjektene 
I Afghanistan, men Kirkens Nødhjelp har trent opp kvinnelige 
birøktene i området lenge. Her fra 2013 i Khanjak Village, 
Shahrestan, Daikundi- provinsen, der 50 år gamle Fatima fikk 
opplæring og kunne begynne med sin egen honningproduksjon.
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Møt en nyslått biebonde i 
Afghanistan. Bier kan røktes 
selv på ugjestmilde steder, de 
berøres i liten grad av krig og 
konflikt og gir en etterlengtet 

inntekt i et land som ellers mangler private 
bedrifter.

– Tidligere var jeg mest hjemme, men 
etter at jeg ble med I dette prosjektet, har 
livet mitt blitt endret fullstendig. Jeg gikk fra 
å ikke ha noen inntekt i det hele tatt til å ha 
en egen bedrift. Det er så moro å ha kontakt 
med kundene, sier Golsom (30).

Sammen med ti andre kvinner og fire 
menn har Golsom fått opplæring i birøkting 
og  forretningsdrift. Hun fikk også en 
startpakke med nødvendig utstyr og 20 
bikuber. Nå står hun helt på egne ben 
forretningsmessig. Hun samler selv inn 
honningen og pakker og selger den. De 
siste seks månedene har dette gitt henne en 
inntekt på 145 dollar, penger hun bruker til 
klær og utstyr til de fem ungene sine. 

– Men nesten enda bedre enn pengene 
er det at jeg nå har mer anseelse blant de 
andre i landsbyen og i familien min, smiler 
hun. 

SATSER PÅ KOMPETANSE
– Golsom og de andre birøkterne i Kijran-
provinsen i Afghanistan er eksempler på 
hvordan Kirkens Nødhjelps partner Ghazni 
Rural Support Programme har jobbet de 
siste to årene. Det er nettopp denne type 
bistand Arne Sæveraas, seniorrådgiver fred 
i Kirkens Nødhjelp, tror på. 

– Kirkens Nødhjelp bidrar ikke med så mye 
penger i Afghanistan, men mer kompetanse 
slik at lokalbefolkningen kan løse sine 
problemer selv. Da kan tiltakene overleve 
selv om konflikten flytter på seg. Vi bygger 
opp skoler, landsbyråd, fredskomiteer og 
små gründerbedrifter som skal kunne 
leve videre selv om vi må trekke oss ut. Og 
dersom det blir mer stabilitet og et bedre 
styresett, vil strukturene kunne blomstre og 
vokse, sier Arne Sæveraas.

 
STOLER IKKE PÅ NOEN
Afghanerne har etter tiår med interne 
konflikter og internasjonal krigføring blitt 
trøstesløst selvgående. Folk flest har liten tro 
på at en sentralregjering vil ta vare på dem. 

De opplever det som at ingen andre bryr seg 
om dem, og de bruker mye krefter på å gjøre 
seg usynlige for Taliban og andre krigsherrer 
som kan kreve dem for beskyttelsespenger. 
Derfor er prosjektene til Kirkens Nødhjelp 
i Afghanistan samarbeidsprosjekter som 
fokuserer på solenergi, jordbruk og lokale 
råd (shuraer der konflikter kan løses).

– Folk er utrolig tøffe. Jeg ville nok ha 
mistet håpet for lengst. Med noe støtte vil de 
klare seg mye bedre, og de vil gjerne klare 
seg selv, sier Sæveraas.

– Hvordan kan situasjonen i Afghanistan 
snu?

De grunnleggende årsakene til 
problemene er konflikter som ikke har 
fått noen løsning, og som skaper en 
sikkerhetssituasjon som vanskeliggjør 
nasjonsbygging, bygging av infrastruktur, 
helseinstitusjoner, skoler og næringsliv. 
Regjeringen kontrollerer ikke hele landet, 
store områder kontrolleres av Taliban eller 
liknende grupper. Det har vært altfor lite 
fokus på å løse styresettoppgavene, og det er 
mye korrupsjon, der mange av de som sitter 
og styrer, ikke tenker på landets beste. De 
som sitter med makta, har fått kunstig hjelp 
fra USA og Nato. Tar man tak i dette, har 
Afghanistan store muligheter og ressurser 
som vannkraft, mineraler og jordbruksland, 
sier Sæveraas.  

Afghanistan lider under klimaendringer, konflikt, et svakt 
styresett og en svak privat sektor. Kirkens Nødhjelp jobber 
med det helt grunnleggende og bistår med tiltak som ikke 
ødelegges i neste bombeangrep.

TEKST: Aina Johnsen Rønning  FOTO: Jim Holmes/Kirkens Nødhjelp

Befolkning:  
29,1 millioner 
Hovedstad: Kabul
Språk: Pashto, dari, uzbek, 
turkmen, balushi, pashai, 
nuristani, pamiri
Forventet levealder: 61 år
Fattigdom: 36 % lever under 
fattigdomsgrensen
Utdanning: 3,2 år

Afghanistan
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TEMA  PROBLEMLANDENE: BURUNDI

Sibomana Médiatrice og Nshimirimana 
Janvier setter rundstykker inn i 
en stor, murt ovn. De er med på 
å drive et bakeri som en del av et 
entreprenørskapsprogram i fjellene 

ved Bujumbura. Bakeriet har en butikkdel, og 
der finner vi Nizigiyimana Prosper og Sibomana 
Médiatrice, som selger rundstykkene 
fra bakeriet. Alle har fått opplæring og 
gründerstøtte av Kirkens Nødhjelp. 

– Takket være vårt bakeri er jeg i stand 
til å betale et helsekort, jeg har kjøpt meg en 
madrass til huset og to geiter for å få gjødsel, og 
jeg kan, uten hjelp fra andre personer, kjøpe alt 
jentene trenger selv, sier Médiatrice.

– Takket være vårt bakeri, Akabirya, har 
jeg installert et lite solcellepanel hjemme, jeg 
har fått meg helseforsikring, jeg har utvidet 
min potetåker og kjøpt en smarttelefon, og nå 
holder jeg på med å bygge meg et lite hus til jeg 
skal gifte meg, sier Nshimirimana. 

ENORM BEFOLKNINGSVEKST
Burundi er et av verdens fattigste land. 80 % av 
befolkingen lever under definerte standarder 
for et verdig liv, og 90 % av befolkningen er 
bønder. For 70 % av dem er maten på bordet 
den de selv har dyrket. Samtidig er ikke 
landet selvforsynt med de enkleste ting, for 
eksempel produseres det ikke juice i Burundi. 
Mens nabolandet Rwanda klarer å tiltrekke 
seg internasjonale selskaper, skyr investorer 
Burundi på grunn av høy korrupsjon og 
gjentagende politiske kriser. Fremtidsutsiktene 
ser mørke ut. Landet, som har 65 % katolikker, 
har en eksplosiv befolkningsvekst, og man 
regner med at befolkningen vil dobles i løpet av 
tre tiår. Landet har vannressurser og mineraler, 
men ressursene de har, blir brukt av eliten i 
landet.  

– Landet har ikke ressurser nok slik det 

er i dag. Allerede er skolene overfylte og 
helseklinikkene presset, og det mangler rent 
vann til alle. Jeg har aldri sett et land som er 
så tydelig fattig. Barna er påtakelig skitne og 
feilernærte, sier Thomas Eng, som har jobbet i 
ulike afrikanske land i 15 år. 

– Burundis håp er ungdommen. Når de får 
ideer og opplæring i entreprenørskap, har 
de potensial til å få til mye. De klarer å skape 
mikroaktiviteter som øker inntekten noe. 
Tilgangen på kapital er liten i Burundi, men 
med små midler får de til noe, legger Kirkens 
Nødhjelps landdirektør i Burundi Thomas Eng 
til. 

HUTUER MOT TUTSIER
Burundi er plaget av gjentagende konflikter 
mellom majoriteten hutuer og de mindre 
ressurssterke tutsiene. Etnisitet blir brukt 
politisk, og Eng mistenker eliten for å ville skape 
kaos for å kunne berike seg selv. Fattigdom 
skaper i seg selv konflikter. Det er lett å skape 
uro og å manipulere en så fattig befolkning. 
Kirkens Nødhjelp jobber i to fylker i Burundi 
med entreprenørskap og ulike kvinnegrupper 
og ungdomsgrupper som diskuterer og prøver 
å finne løsninger på egne problemer.

– Så lenge man ikke kritiserer regjeringen, 
kan man si nesten hva man vil. Utfordringen er at 
det myndighetene gjør, er lite transparent, både 
når det gjelder budsjett, avtaler og kontrakter. 
Korrupsjonen i landet er veldig synlig. 

– Hva kan man gjøre for å snu den negative 
utviklingen?

– Jeg har veldig tro på å jobbe sammen med 
religiøse ledere. De må på banen når det gjelder 
befolkningsveksten. De ser det selv, og årsaken 
til befolkningsveksten er først og fremst 
uvitenhet og fattigdom. De religiøse lederne 
kan også brukes for å sette fokus på andre 
problemer i landet, som korrupsjon, sier Eng.  

Burundi er et problemland med en svak privat sektor. Å bygge opp små gründerbedrifter 
hjelper folk ut av fattigdommen og gjør landet mer selvforsynt.

TEKST: Aina Johnsen Rønning  FOTO: Gunvor Eline Eng Jakobsen/Kirkens Nødhjelp

Baker seg ut av 
fattigdommen

Befolkning:  
10,8 millioner
Hovedstad: Bujumbura 
Språk: Kirundi, fransk og 
swahili 
Forventet levealder: 51 år
Fattigdom: 77,7 % lever i 
ekstrem fattigdom
Utdanning: 3 år

Burundi
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Sibomana Médiatrice og Nizigiyimana 
Prosper selger rundtstykker på bakeriet 
de driver som en del av Kirkens Nødhjelps 
entreprenørskapsprogram i fjellene ved  
Bujumbura, Burundi.



24 KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 03 – 2018

PORTRETT PIO DING

Pio er imøtekommenheten 
selv og er raskt blitt en høyt 
skattet sjef i Kirkens Nødhjelp. 
Ikke så rart, kanskje; 
han har organisasjonen i 

blodet, og ungene er ektefødte barn av 
Kirkens Nødhjelp. Eller rettere sagt – 
Changemakerbarn. Kona, Hilde Gaasholt, 
var ungdomsorganisasjonens første 
valgte leder, og de møttes i Khartoum da 
Pio var generalsekretær i Changemaker 
(i ungdomsavdelingen til Sudan Council 
of Churches).

TILFELDIGHETENS SPILL
Pio kommer selv fra et av verdens 
mest sårbare og konfliktfylte land, 
Sør-Sudan. Misnøyen var stor i 1989 fordi 
sudaneserne i nord ikke behandlet dem 
som likeverdige, og da var Pio fast bestemt 
på å slutte seg til opprørsbevegelsen. Det 
satte moren en stopper for på en heller 
sindig måte.

– Jeg studerte i Nairobi, og en 
venn overbeviste meg om å bli med i 
motstandsbevegelsen. Treningen var 
seks måneder i Etiopia og deretter i Cuba, 
der vi skulle bli gode teknokrater som 
skulle styre et selvstendig Sør-Sudan. 

Jeg var klar for å dra og fortalte det til 
onkelen min. Det skulle jeg ikke ha gjort, 
sier Pio.

Tanten ringte straks til moren, som var 
forretningskvinne og lærer i Khartoum. 
Hun la raskt en plan og inviterte Pio til å 
feire jul sammen med hele storfamilien 
i Sudan. 

– En god ide, jeg kunne jo dø i løpet av 
de neste månedene, tenkte jeg. – Og om 
jeg overlevde, ville det nok ta flere år før 
jeg så igjen de syv søsknene mine, sier 
Pio. Han tok med seg julegaver og noen 
klær og satte seg på flyet til hovedstaden. 
Der oppdaget han at moren hadde lagt en 
felle for ham.

– En onkel av meg, som jobbet i 
immigrasjonen i Sudan, hadde fått 
beskjed av mor om å ta passet mitt og å 
svarteliste navnet mitt. Dermed ble jeg 
blokkert fra å reise ut av Sudan, sier Pio.

– Ble du ikke rasende?
– Jovisst. Det tok mange måneder før 

jeg tilga henne. Jeg kom jo fra Nairobi, 
som er en grønn oase, der alle vennene 
mine var, og til Khartoum, som er en 
ørken, og der de snakker et helt annet 
språk. Tingene mine i Nairobi fikk jeg 
heller aldri tilbake. Men hva kunne jeg 

– Det holder ikke å bare jobbe opp mot lokale 
organisasjoner for å endre et land ødelagt av konflikter. 
Like viktig er det å løfte enkeltmenneskene opp fra 
fattigdom og traumer, sier fungerende utenlandssjef Pio 
Ding i Kirkens Nødhjelp.

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

Må styrke det 
svakeste leddet
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Som 
programansvarlig 

i Somalia 
fulgte Pio Ding 
piratprosjektet 

nøye, der tidligere 
pirater fikk 

yrkesopplæring 
og hjelp til å endre 

seg slik at de 
kunne jobbe som 
murere, tømrere 
eller elektrikere 

istedenfor å 
plyndre skip og 

båter. 

PORTRETT  PIO DING

I tre år jobbet Pio for 
Kirkens Nødhjelp 

i Somalia, et av 
de landene som 

vanskelig vil klare å nå 
bærekraftsmålene.   

gjøre? Hun var en sterk kvinne. Og i dag 
er jeg jo selvsagt glad for at det gikk som 
det gikk, smiler Pio. 

UNG AKTIVIST
Pio kommer fra en liten, men 
innflytelsesrik stamme som er godt 
organisert. Faren hadde innflytelsesrike 
stillinger innen finans og ble senere 
hentet til finansdepartementet og 
utenriksdepartementet i Sudan. Pio 
studerte biologi og utviklingsstudier 
samtidig som han engasjerte seg i sin 
lokale menighet. En vakker dag i 1994 
kom det en delegasjon Changemakere 
som hadde satt seg fore å sykle kapp til 
kapp for å vise at verdens urettferdighet 
bare er en sykkeltur unna. På et av 
sykkelsetene satt hans framtidige kone, 
og Pio ble vervet inn i Changemaker. 

– Vi aksjonerte for miljø, likestilling 
og diskriminering. For eksempel 
arrangerte vi en demonstrasjon på et 
universitet i Khartoum mot hijab. Selv de 
kristne jentene fra Sør-Sudan måtte gå 
med hijab, og vi inviterte pressen på en 
markering der jentene tok av seg hijabene, 
og vi overleverte underskriftslister til 
utdanningsministeren. Klokka tre om 
natta raidet politiet avisen og beslagla 

en million kopier av avisen som 
dokumenterte demonstrasjonen. Hvorfor 
i alle dager kom de ikke før de satte i gang 
trykkpressa? sier Pio oppgitt.

MÅTTE SELV FLYKTE
Verre ble det da Pio engasjerte seg 
som menneskerettighetsaktivist 
for å dokumentere vold om 
menneskerettighetsbrudd mot 
flyktninger fra Sør-Sudan. Flyktningene 
ble dårlig behandlet, og det var store 
konflikter med lokalbefolkningen siden 
flyktningene bosatte seg i fraflyttede 
hus i lokalsamfunnet. Det tok ikke 
mange månedene før myndighetene 
fikk nyss i arbeidet til Pio, og han måtte 
flykte til Egypt. Der fortsatte han å 
jobbe med flyktninger i to år, men nå 
som leder av et psykososialt arbeid for 
FN-kvoteflyktninger. 

Men hvordan gikk det med kjærligheten, 
da? Vi var «bare kjærester», smiler Pio, 
som fikk jevnlig besøk fra Norge. Det 
var i Mali de skulle få muligheten til å 
bo sammen. Hilde hadde fått jobb som 
lærer på en misjonærskole i Mali. De dro 
til Norge, giftet seg og tilbrakte et drøyt 
år i Mali frem til Pio fikk mulighet til å ta 
en master i Tyskland og senere praksis 

i Ghana. Til Norge kom de ikke før fire 
år senere – da som en større familie. 
Første jobbtilbud i Norge kom – selvsagt 
– fra Kirkens Nødhjelp og Fredrik 
Glad-Gjernes, en av de glade syklistene 
fra ti år tilbake. Dermed ble ringen sluttet, 
og Pio gikk gradene fra rapportskriving til 
fungerende utenlandssjef i en av Norges 
største bistandsorganisasjoner. 

DE MEST SÅRBARE
Kirkens Nødhjelp jobber i ni av de 31 
landene som regnes som stater som går 
feil vei i forhold til bærekraftsmålene. 
Skal verden nå ut til «den siste fattige», 
må mye gjøres. Pio understreker at det 
meste må gjøres innenfra, og at det ikke 
finnes noen enkle grep for å få de mest 
sårbare landene ut av fattigdomsfella.

– Ta Laba fra Kongo, for eksempel. Laba 
ble voldtatt av flere menn og ble gravid 
som følge av voldtektene. Da hun kom 
til Panzi sykehus, som vi støtter, var hun 
sterkt traumatisert. Med arbeidstrening 
og god traumebehandling klarte hun 
ikke bare å ta seg av ungene sine, hun 
startet på skolen og tok en juridisk 
utdannelse. Nå er hun en talsperson og 
ressursperson for andre. Det holder ikke 
å bare jobbe på et overordnet nivå. Vi må 
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Barna til 
Pio er ekte 

Changemaker-
barn, og to av dem 

har allerede blitt 
brukt av Kirkens 

Nødhjelp – på 
fyrstikkeskene 
man lagde for 
flere år siden.  

PIO DING (46)
	Konstituert utenlandssjef 

i Kirkens Nødhjelp inntil 
Arne Næss-Holm tar over 
stafettpinnen 1. oktober. 

	Opprinnelig fra Sør-Sudan 
der han var en av lederne for 
Changemakers avdeling der.

	Landrepresentant for Finn 
Church Aid i Sør-Sudan og 
programansvarlig for Kirkens 
Nødhjelp i Somalia.

	Gift med Hilde Gaasholt Ding, 
fire barn.

også støtte lokalsamfunnsorganisasjoner 
både for å påvirke politikere, 
myndigheter og opinionen – OG  løfte 
opp enkeltmenneskene som er 
traumatisert av vold og konflikt. Derfor 
er partnerskapsmodellen så viktig for 
Kirkens Nødhjelp. 

– Det virker som en håpløs oppgave å 
løfte land som Sør-Sudan og Kongo opp 
av fattigdommen.

– Så lenge det er fred, kan mennesker 
lære og utvikle seg. I krig lever man 
bare i frykt, tør ikke å gå på skole eller 
dyrke jorda. Et land trenger først og 
fremst en god regjering som styrer godt 
både økonomisk og demokratisk med 
ytringsfrihet og rettssikkerhet. Da kan 
sivilsamfunnet blomstre opp, sier Pio.

– Har du håp for Sør-Sudan?
– Man blir motløs, men det er ikke noe 

annet alternativ enn fred. Men helt ærlig 
blir jeg utrolig trist av å tenke på dagens 
situasjon. Vi var så energiske og glade 
da vi fikk selvstendighet i 2011. Alle var 
euforiske, vi hadde frihet, vann, olje og 
internasjonal støtte. Nå kommer det til å 
ta utrolig lang til vi igjen har mulighet til å 
bygge et land på demokrati og fred. Mine 
barn kommer til å vokse opp i Norge, sier 
Pio resolutt. 
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AKTUELT  FASTEAKSJONEN

Det er god stemning i DNBs 
filial i Fredrikstad, en 
av få banker som er så 
velvillige at de holder åpent 
for Fasteaksjonen. Folk 

strømmer til banken med bøssene 
fulle av penger og lar kyndige hender 
dobbeltelle sedlene. Myntene forsvinner 

inn i bankens myntteler med en klirring 
som ville vekket den totale lykke hos 
Onkel Skrue. Men her er det ingen 
velstående verken fra Andeby eller Norge 
som får glede av sluttsummen. 

– Vi har vært kjempeheldige som får 
lov til å telle pengene i banken. Da er vi 
sikre på at opptellingen blir riktig, og 

vi slipper å oppbevare pengene selv. 
Ikke minst går det raskt, sier Arneberg 
Nicolaysen, som er diakon i Domkirken i 
Fredrikstad og tidligere distriktskontakt 
for Kirkens Nødhjelp. 

RASKE PENGER
To ansatte er av veldedighet satt av til 

– Det er utrolig fint å få komme hit, så slipper vi å telle penger 
til langt på natt, sier Ann Christin Arneberg Nikolaisen.  

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

Holder åpent for 
Fasteaksjonen
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formålet, og tidligere banksjef Fredrik 
Gundersen klarer ikke å la være å stikke 
innom begivenheten. 

– Tja, i rundt 30 år har de vel fått lov til 
å være her. Nei, det har aldri skjedd noe 
negativt. Bare hyggelig, det blir jo sosialt 
da, svarer han når vi spør, men ingen kan 
på stående fot svare på hvordan det kom 
i stand. 

– Bare hyggelig, dette. Jeg tror ikke 
det er noen planer om å slutte å åpne 
dørene for Fasteaksjonen, sier kundevert 
Erik Gjerløw.

– Nei, tellemaskin for sedler har vi 
sluttet med her i banken. Sedlene er ofte 
krøllete og setter seg fast. Det går fortere 
å telle dem selv, svarer Ann-Kristin 
Smerkerud mens hun lar kyndige fingre 

danse gjennom sedlene.
– Hva teller du mest, da?
– 50-lapper, men en god del 100-lapper 

også, sier Smerkerud.
– Jeg ser du har fått inn utenlands 

valuta. 
– Vi veksler dem og sender dem inn, 

sier Smerkerud.
– Også det uten gebyrer?
– Ja visst. 

VANT «SPLEIS»
Menighetene småerter hverandre etter 
hvert som de møter hverandre i banken. 
Kirkene ligger tett i området, og det er 
stor konkurranse om hvem som har 
samlet inn mest. I år har konkurransen 
også gått på sosiale medier – via tjenesten 
«Spleis». Madelene Leidland jubler lett 
hoverende når hun kommer inn i banken 
med kolleger og frivillige fra Rolvsøy 
menighet. De samlet inn mest ved hjelp 
av kronerulling på sosiale medier – over 
5000 bare der!

– Nå får konfirmantene pizza, lover 
hun. 

– Hvor mange har du sendt ut i dag?
– Rundt 60 konfirmanter og frivillige. 

De har hatt det fint og samlet inn mye 
penger, alle sammen, og rapporterer 
både om at folk hadde tatt ut penger 
på forhånd, og at de brukte Vipps, sier 
Leidland. 

RETTFERDIGHETSSANSEN VEKKES
Man skulle ikke tro at vi lever i et 
kontantløst samfunn når man ser antall 
seddelbunker som leveres inn i banken. 
Men så er det enkelte som er mer ivrige 
pengeinnsamlere enn andre. 

– Jeg har jo hatt konfirmanter som har 
banket på bakdøra når folk ikke vil åpne, 
og de ser at det er noen der, sier Stig 
Østenrød, som har jobbet frivillig med 
Fasteaksjonen i 15 år i Onsøy menighet. 

– Det er moro å se reaksjonene til 
konfirmantene. Vi har jo hatt undervisning 
om dette uka før, og når de møter folk som 
er sure, så våkner rettferdighetssansen 
deres, sier Runar Godø, kateket i Borge 
menighet. 

– Også foreldrene ble med på 
Fasteaksjonsforedraget i år, og det tror 
jeg er nyttig. Vi ser at flere foreldre ble 
med på innsamlingen som sjåfør eller 
på annen måte, sier menighetspedagog 
Eli Kristin Pelle, også hun fra Onsøy 
menighet.  

Interne konkurranser er viktig for motivasjonen. Madelene Leidland jubler over at Rolvsøy 
Menighet var flinkest med Facebook-innsamling.

Ann Christin Arneberg Nikolaisen, 
Ann-Kristin Smerkerud og Eli Kristin Pelle 
passer på at pengene blir telt både to og tre 
ganger for å være sikker på at det blir riktig. 
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AKTUELT  ARV

En ny forskningsrapport tar 
for seg nordmenns forhold 
til arv. Den knuser myten 
om de egoistiske 68-erne 
som tar opp rammelån og 

bruker opp ungenes arv. Sannheten er 
snarere det motsatte – Norge er et sterkt 
ættesamfunn, og familien anses som 
eneste legitime arvtaker. 

– Folk vet ikke hvor rike de er, for de 
ser på hus og hytter som affeksjon og ikke 
formue. Affeksjon er noe som skal gå i arv, 
derfor godtar man statens overformynderi 
med pliktdelsarv uten videre. Det sier 
noe om familiekonsensusen her i landet. 
Jeg trodde at det var en spire til debatt 
i samfunnet om å bidra til samfunnet 
via arv. Det fant vi imidlertid ikke, sier 
Døving.

GIR ANONYMT
Døving har selv skrevet testamente og gitt 
200 000 kroner til frivillige organisasjoner. 
Det syntes i utgangspunktet ikke datteren 

på 16 var så kult. Men så fortalte faren 
henne hvor mye leiligheten hans var 
verdt, og da forstod hun at 200 000 bare 
var en liten brøkdel av arven. 

– Arv er det som skaper størst forskjell 
i verden. Mens vi later som om vi spiller 
monopol, er i virkeligheten alle hus og 
hoteller delt ut, og spillet er vunnet på 
forhånd. Dette liker vi ikke å tenke på her 
i likhetssamfunnet Norge, for hadde man 
snakket om det, så ville man ha gjort noe 
med det. Jeg mener at når staten ikke 
klarer å ta fra deg pengene, så bør man 
ta sølvskjeen i egne hender og bidra til 
fordelingen selv, sier Døving. 

– Det virker jo som om de rike er blitt 
flinkere til å donere penger?

– Nei, det er bare snakk om 
småsummer. I Norge er det ingen tradisjon 
for at de rike gir store donasjoner, som i 
USA, som er plakettenes rike. Du kan 
knapt passere en benk eller en skole 
uten at det står plaketter om hvem som 
har donert. Fordelen er at man da får et 

– Nordmenn er veldig familieorienterte og tar arv som en 
selvfølge. Jeg er overrasket over hvor lite man snakker om 
temaet, sier Runar Døving, forsker ved Høyskolen Kristiania.

TEKST: Aina Johnsen Rønning  FOTO: Olav A. Salbones (illustrasjonsfoto)/Aina Johnsen Rønning

Snakker ikke
om arv

Bare 10 % av de spurte mener det er greit å 
forfordele søsken i et testamente. Det viser 
at nordmenn mener arven tilhører barna, sier 
professor Runar Døving.    
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privat ansvar for fordelingen i samfunnet. Filantropiens 
far, Andrew Carnegie, mente at man skulle bruke den 
første tredjedelen av sitt liv på å lære, den andre på å tjene 
penger og den tredje tredjedelen på å gi bort pengene. 
Norges rike er langt fra der, sier Døving. 

– Men på sosiale medier har jo også vi fått en «plakett»-
tradisjon; donerer du penger, så kommer det jo opp en 
melding til vennene dine om at du har gitt.

– Dette er litt ambivalent for nordmenn som liker å 
være anonyme som givere; samtidig er takken viktig for 
folk – at de føler seg sett. Det er tendenser til at nordmenn 
i større grad vil vise at de gir, sier Døving. 

SKYVER FRA SEG DØDEN
Døvings undersøkelser viser at mange oppfatter at 
det å skrive testament ikke er for dem, men for de rike. 
Hytteeiere og kristne skriver i større grad testament 
enn andre. Testament skrives oftest når man selv er i en 
livskrise, gjerne fordi ens egne foreldre dør. Dette forklarer 
antakelig at det er Kreftforeningen og Landsforeningen for 
hjerte- og lungesyke som får flest testamentariske gaver – 
i tillegg til kristne organisasjoner. 

– Man snakker lite om døden i Norge. Da snakker man 
gjerne om «hvis» man dør, ikke når. Er det noe som er flott 
med kristendommen, så er at den innser døden og har 
et grep om den. Fordi at man ikke snakker om døden, så 
snakker man ikke om testament. Det er dumt fordi man 
ved å skrive testament fritar ungene for å ta avgjørelser 
som kan skape konflikt. Det er en god måte å få orden på 
ting på, sier Døving. 

– Forskningen din viser at bare 8 % mener det er greit å 
bli spurt om å gi en testamentarisk gave. 

– Det komiske er at mange mener organisasjoner er 
grådige om de ber om en gave. Og det er en forestilling der 
ute om at gamle mennesker ikke vet sitt eget beste. Jeg 
mener det er en uverdiggjøring av de gamle, som stort sett 
er oppegående mennesker, sier Døving. 

ARVEPARADOKSET
Døving påpeker at kollektivt er befolkningen tjent med 
en høy arveavgift, men en slik fordelingstankegang er 
fremmed for nordmenn. Derfor var det, før arveavgiften 
var fjernet, et stort sinne mot avgiften, som i realiteten 
ikke brakte inn særlig mye til staten. 

– Man mente at arveavgift var dobbeltbeskatning, men 
det er det jo mye som er. I USA, som har en svært lav moms, 
er det mange som mener at momsen er en uakseptabel 
dobbeltbeskatning. I Norge, som har en høy moms, er det 
ingen debatt om momsen. Den lave arveavgiften, derimot…

Sammen med våre 
næringslivspartnere 

tar vi sikte på å nå FNs 
bærekraftsmål. Bli med! 

Les mer i vårt partnermagasin 
Vann forandrer alt. 

ANNONSER
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BARNESIDE

Flere millioner mennesker får hver dag rent vann fra en 
av Kirkens Nødhjelps mange tusen brønner. Men hvor 
mange liter utgjør det? Det vet ingen – enda. 

TEKST: Andreas Saghuus  FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Rent vann 
– men hvor mange liter?
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Selv om det egentlig finnes mer enn 
nok ferskvann til alle mennesker 
på jorda, mangler fremdeles én 
av ti tilgang på rent vann. En av 
Kirkens Nødhjelps aller viktigste 

oppgaver er derfor å sikre tilgang til vann til 
mennesker som ikke har det. Gjennom å borre 
nye brønner og lage pumpesystemer bidrar 
Kirkens Nødhjelp hvert år til at millioner av 
mennesker får tilgang til livsviktig vann. 

SPØR PETTER SMART…
Det som imidlertid mangler, er tall på nøyaktig 
hvor mange liter vann Kirkens Nødhjelp 
leverer.

Dette har webredaktør og hobbyoppfinner 
Håvard Aagensen tenkt å gjøre noe med.

Håvard er utdannet samfunnsgeograf og 
har jobbet med kommunikasjon i Kirkens 
Nødhjelp i to år. Nå har han fått 1,5 millioner 
kroner fra Innovasjon Norge for å utvikle en 
liten vannmåler som forhåpentligvis skal 
kunne festes på alle Kirkens Nødhjelps 
vannpumper rundt om i verden og måle 
nøyaktig hvor mye vann Kirkens Nødhjelp 
leverer ut. 

PLANTEINSPIRASJON 
– Ideen kom egentlig fra potteplantene mine 
hjemme, sier Håvard. I leiligheten i Oslo har 
han laget en liten vanningsstasjon hvor ulike 
sensorer måler fuktigheten i plantejorden, for 
så å automatisk sette på vanning av plantene 
om det blir for tørt. Plantene hjemme ble 
grønne og fine, og Håvard funderte på om 
denne teknologien kunne gjøre nytte for 
seg i Kirkens Nødhjelps arbeid ute. Han tok 
spørsmålet opp med kollega Alex Klein, og 
sammen fant de ut at en lignende teknologi 
kunne brukes for å måle hvor mye vann 
Kirkens Nødhjelp leverer. 

– Når vi vet hvor mye vann som leveres, kan 
vi sammenligne disse tallene med befolkingen 
for øvrig og på den måten finne ut om antallet 
liter vi leverer, er så høyt som det burde være, 
sier Håvard.  

Vannmålere i seg selv er ikke noe nytt, men 
mye av det allerede eksisterende utstyret 
er dyrt og vanskelig å tilpasse områder 
som Kirkens Nødhjelp jobber i. Håvards 
oppfinnelse er en vannmålerpropell som er 
festet til en liten datamaskin med et simkort 
i. Denne sender ut mobilsignaler hvert 
tiende minutt til en felles base med status på 
akkurat den pumpen. Den kan fortelle hvor 
mye vann som pumpes opp, og når på døgnet 
det skjer. Man vil også kunne få beskjed hvis 
for eksempel pumpen blir ødelagt, og dermed 
kan man sende ut noen som raskt kan fikse 
dette. På sikt håper oppfinnerne at det også 
blir mulig å få informasjon om kvaliteten på 
vannet.

PRØV DEG FREM OG BLI 
EN EKTE OPPFINNERSUPERHELT!
Om vannmåleren til Håvard fungerer som den 
skal, vil den potensielt kunne bidra til masse 
verdifull informasjon som kan sikre enda 
bedre vanntilgang for mennesker rundt om i 
verden. 

Men hva er så hans råd til oss andre som 
har lyst til å bli oppfinnere? 

– Lek deg med teknologien! Husk at den i 
seg selv ikke trenger å være revolusjonerende. 
Finn heller frem ting som er lett tilgjengelige, 
og prøv å tenke ut nye bruksområder for disse. 

Nå som sommerferien nærmer seg, går 
plantene en tørr tid i møte. Vakre blomster lider 
dessverre plantedøden fordi glemske naboer 
ikke vanner slik de har lovet. Sommeren 
er med andre ord en perfekt mulighet for 
å lage din egen selvvanningsstasjon. Finn 
fra plastrør, svamper, bøtter eller gamle 
mobiltelefoner, klipp og lim og google deg 
frem, og prøv å sette dem sammen til noe lurt 
som redder plantene igjennom ferieturen.  

Hvem vet – kanskje akkurat din 
selvvanningsteknologi kan bidra til å både 
redde kjøkkenhagen til mor OG bli starten 
på en ny teknologi som gir millioner av 
mennesker rent vann?

REDD MORS PLANTER I SOMMER!

En bøtte med vann og slanger ned til 
plantene kan redde plantene selv om dere 
er på lang ferie i sommer. Skal dere på en 
kortere ferie holder det å lage hull i korken 
på en brusflaske, fyll den med vann og sett 
den opp ned, godt plantet i potta. Lykke til!
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Aktuell?
	Kirkens Nødhjelp mister 
mange av sine «grand old 
men» for tiden – selv om de 
gjerne biter seg fast i jobben 
til de er 70. Stein Villumstad 
er 69 og er nylig kommet 
tilbake fra tre år som sjef 
for Malawi-programmet for 
å si farvel til gode kolleger. 
Med på kjøpet fikk vi litt av en 
historietime. 

5 tett på

	Hvilke nettsider sjekker  
du jevnlig?
Papirutgavene av Aftenposten 
og Vårt Land sjekkes daglig, 
samtidig som NRK er en viktig 
«siste nytt»-kilde. Jeg vil nok 
forsøke å holde meg orientert 
om Kirkens Nødhjelps nyheter 
nå som jeg er ute av systemet.  

	Hva leste du sist? 
Av bøker kan jeg nevne «The 
book of Joy», en interessant 
dialog mellom Erkebiskop 
Desmond Tutu og His Holiness 
Dalai Lama, og «Gjenoppdag 
kristendommen» av Marcus 
Borg.  

	En film som har gjort  
inntrykk? 
Det kan være flere, men la 
meg velge «Towards Sun-
rise», en ny film produsert i 
Malawi som handler om da-
gens menneskehandel – ikke 
minst i prostitusjon.

	Hva gjør du for å slappe av?
Å lese er både hyggelig, nyttig 
og avslappende. Ellers har vi 
et piano som gir god mental-
hygiene – mer enn kunstne-
riske opplevelser. La meg 
også nevne at jeg «tømmer 
hjernen» når jeg trener.

	Hvilken sak engasjerer  
deg mest?
Naturlig nok er jeg opptatt av 
ulikhetene og urettferdighe-
ten som råder i vår samtid.  
Våpenkappløpet er også be-
kymringsfullt. Vi må jobbe for 
et forbud mot atomvåpen og 
reduksjon av tilgjengeligheten 
av håndvåpen, som er viktige 
masseutrydningsvåpen – ett 
etter ett. Ellers forsøker jeg 
å reorientere meg i de viktige 
lokale sakene, som blant 
annet forholdet til økende 
mangfold i vårt samfunn.

TETT PÅ  STEIN VILLUMSTAD

– Det har vært 
spennende å 
ta det ned til et 
praktisk nivå.
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Som nyutdannet lærer fikk han 
sitt første korttidsengasjement 
for Kirkens Nødhjelp i 1970. 
Etter en del år i skoleverket 
ble han i 1986 direktør for 

Equatoriaprogrammet i et krigsherjet 
Sør-Sudan. Internt fordrevne hadde 
kritiske livssituasjoner. Det var 
utfordrende å nå fram med hjelp, særlig 
i de mest isolerte landsbyene, men 
Villumstad var ikke rådløs og nevner 
eksemplet Ikotos. 

– Det var mat å få kjøpt, men folk 
manglet penger. Så vi lastet opp en tønne 
med penger i et helikopter og droppet 
det over en katolsk skole vi samarbeidet 
med, forteller Villumstad. Det er nemlig 
ikke bare nå for tiden av Kirkens Nødhjelp 
er opptatt av innovasjon. 

Situasjonen i Sør-Sudan på 
slutten av 80-tallet var preget av 
borgerkrig med områder kontrollert 
av henholdsvis regjeringen og SPLA 
-geriljaen. Humanitær støtte nådde bare 
regjeringsområdene. Kirkens Nødhjelp 
forsøkte bilaterale forhandlinger 
med SPLA, men geriljaen ville at den 
norske organisasjonen skulle være 
lojal mot dem, og ikke bringe mat inn i 
regjeringskontrollerte områder.

– Det kunne vi naturligvis ikke si ja 
til. Til slutt ble vi del av et FN-initiativ 
som forhandlet frem en avtale der vi 
kunne jobbe på begge sidene, og Kirkens 
Nødhjelp gikk i spissen i gjennomføringen 
forteller Villumstad.

I 1987 ble Terje Tvedt bedt om å skrive 
et notat om Kirkens Nødhjelps arbeid i 
Sør-Sudan. Den ble til dels drepende for 
organisasjonen. 

– Tvedt mente at vi hadde altfor 
mye ressurser i forhold til de lokale 
myndighetene, og han etterlyste en 
kapasitetsbygging av lokale partnere. 
Denne kritikken ble en plattform for 
arbeidet vårt mot partnerbasert bistand. 
Betydelig skepsis ble uttrykt mot denne 

nyorienteringen siden mange ikke trodde 
de lokale organisasjonene var i stand til 
å ta ansvar – Kirkens Nødhjelp skulle ta 
ansvar og ikke skyve partnere foran seg, 
var reaksjoner Villumstad og Kirkens 
Nødhjelp møtte. 

NORSKE KJEKS PÅ AVVEIE
Enda mektigere ble imidlertid Kirkens 
Nødhjelp i Eritrea og Tigray-provinsen 
i Etiopia under den langvarige 
borgerkrigen som endte i 1991, i 
alle fall når det gjelder størrelsen 
på bistandsbudsjettet. Store deler 
av landområdene var kontrollert av 
motstandsbevegelsene. FN kunne ikke 
gå inn i områdene hvor folk sultet, og 
som ikke var kontrollert av regjeringen. 
Store mengder mat måtte inn. Men 
hvordan? 

– Det ble etablert et konsortium 
med økumeniske partnere i 
Europa og Nord-Amerika, og hjelp 
gjennom de humanitære armene av 
opprørsbevegelsene ble brakt inn 
«illegalt» over grensa gjennom Port 
Sudan. Operasjonen var enorm – én 
milliard kroner i 1991 – og mer enn 300 
lastebiler var i sving. Noe hjelp kom 
på avveie, blant annet ble innpakning 
av de norske «kjeksene» BP5 funnet i 
opprørsgeriljaens skyttergraver. Det 
ble en internasjonal nyhetssak, men 
omfanget av hjelp på avveie tror jeg tross 
alt var lite, sier Villumstad. 

STRATEGISKE GREP
Økumenisk samarbeid som ble satt i 
gang i Rwanda etter folkemordet i 1994, 
ble en forløper til ACT-samarbeidet vi har 
i dag. Villumstad var styreleder i ACT fra 
1995 til 2001, og Rwanda ble den første 
testen for nyskapningen. 

– I begynnelsen var ACT 
begrenset til humanitær innsats, og 
nødhjelpsappellene var det viktigste 
instrumentet til ACT. Senere ble mandatet 

utvidet til å inkludere den mer langsiktige 
bistanden. I Malawi forsøkte Kirkens 
Nødhjelp å fremme ACT-samarbeidet, 
men vi erfarte at den brede agendaen 
er vanskeligere å forholde seg til enn 
mer fokusert nødhjelp, og det er et gap 
mellom medlemsorganisasjonenes 
intensjoner og realiteten på bakken der 
egne strategier og prioriteringer blir 
overordnet. Her har man mye å jobbe 
med ved å samordne strategier, sier 
Villumstad.

Det var også Villumstad som satte 
fokus på vann i Kirkens Nødhjelp. Det vil 
si, vann hadde lenge vært en viktig del 
av den humanitære bistanden, og da Jan 
Egeland som statssekretær inviterte de 
største bistandsorganisasjonene til møte 
om konseptet NOREPS i UD fordi man i 
større grad ville at de skulle fokusere på 
en spesialkompetanse, tok Villumstad 
raskt ordet og sa at «Kirkens Nødhjelp 
tar vann». 

– Føler du at du har reddet verden nå? 
– Haha. De første månedene trodde jeg 

kanskje jeg kunne forandre verden. Vi er 
imidlertid del av et organisk nettverk av 
kirker både her i Norge, globalt og lokalt 
i landene vi jobber i. Det gir muligheter 
for å bidra til forandring! Det har vært 
spennende å ta det ned til et praktisk 
nivå. Så har det vært interessant å se hvor 
strategisk utfordrende bistandsarbeid er, 
og hvor viktig det er å være lyttende til den 
lokale kulturen samtidig som vi har vår 
egen legitime agenda, sier Villumstad.

Og fingeren da? Hvordan mistet 
mannen, som måtte krype i skjul da kulene 
suste over ham i Somalia, ringfingeren? 
Jo, den hang fast i en takrenne sammen 
med gifteringen. 

– Jeg fant igjen ringen, men aldri 
fingeren. En stund hengte jeg gifteringen 
i et kjede rundt halsen, men så tenkte jeg 
at man vet jo aldri…. 

Stein Villumstad har blitt skutt mot i Somalia, flydroppet 
pengesekker i Sør-Sudan og samarbeidet med opprørs-
grupper i Etiopia og Eritrea. Fingeren var det imidlertid 
ekteskapet som tok. 

TEKST: Andreas Saghuus  FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Mot roligere tider
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AKTUELT REPRODUKTIV HELSE

Graviditet og barnefødsler er den største årsaken til 
død for unge kvinner mellom 15 og 19 år. 70 000 i denne 
aldersgruppen dør hvert år på grunn av graviditet og fødsel.  

TEKST: Haldis Kårstad  FOTO: Greg Rødland Buick/Kirkens Nødhjelp

UNDERPRIORITERT OG OVERSETT 

I verden i dag mangler 222 millioner 
kvinner og unge jenter tilgang til 
prevensjon. Nivået av udekket 
behov hos kvinner og jenter er 
høyere i de fattige landene i 

verden og blant kvinner og jenter som 
bor i vanskelige tilgjengelige områder. 
Familieplanlegging er kritisk for å få 
slutt på svangerskapsrelaterte dødsfall 
og dødsfall blant nyfødte og barn under 
5 år. Svangerskap og fødsel er en 
større risiko for unge jenter under 18 
år enn for en voksen kvinne. Barn som 
er født av unge jenter, har også større 
muligheter for å dø det første året enn 
babyer født av voksne kvinner. Årsaken 
til dette er at unge jenter har ikke et fullt 
utviklet bekken. Derfor øker sjansen for 
svangerskapsforgiftning, for tidlig fødsel 
eller svært langvarig fødsel, som igjen 

kan føre til gynekologiske fistler.  Dette er 
en unormal åpning fra blære eller tarm 
til underlivet, som fører til ukontrollert 
lekkasje av urin eller avføring. I flere av 
landene Kirkens Nødhjelp arbeider i er 
dette et stort problem, og vi klarer ikke 
å hjelpe alle som trenger hjelp til rette 
opp dette ved hjelp av kirurgiske inngrep. 
Derfor forblir mange kvinner utstøtt av 
lokalsamfunnet på grunn av at de lukter 
så vondt.  Er ei jente under 15 år, øker 
muligheten for å dø under fødsel med 
fem ganger. For babyen er sjansen stor 
for at den har lav fødselsvekt, får andre 
helseproblemer og tidlig død.   

KNEBLER INFORMASJONEN
På tross av dette 
pr ior iter tes 
ikke 

familieplanlegging i helsebudsjetter 
i land som Tanzania og Malawi.   
Og med innføring av den såkalte 
«Munnkurvregelen» eller mer kjent som 
«Mexico City Policy»  vil situasjonen 
bli enda verre for jenter i  lav- og 
mellominntektsland.  Denne regelen 
ble første gang introdusert i 1984, men 
ble trukket tilbake av Obama.  USA har 
de siste årene vært en av de største 
bidragsyterne til familieplanlegging 
i verden. Men med gjeninnføring av 
munnkurvregelen i 2017 av Donald Trump 
vil støtten til organisasjoner som gir råd 
og veiledning til kvinner blant annet om 
a b o r t 
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UNDERPRIORITERT OG OVERSETT 

falle bort. Blant annet vil UNFPA, som 
sørger for forsyning av prevensjonsmidler 
til mange land, miste mye av sin støtte.  
Ennå er tallene ikke klare for hvordan 
munnkurvregelen vil slå ut. Men tall 
fra Kaiser Family Foundation i USA sier 
noe om den alvorlige situasjonen: 4,7 
millioner færre par i verden får tilgang til 
prevensjon. Det blir 591 000 flere aborter,  
2800 flere mødre som dør, og 1,4 millioner  
flere uplanlagte graviditeter.  Den gode 
utviklingen vi har hatt når det gjelder 
nedgang i mødre og barnedødelighet 
vil stoppe opp hvis ikke andre stater 

dekker inne pengene som 
mangler.      

HVER TREDJE TENÅRINGSJENTE 
ER GRAVID
Malawi er et av de landene som vil 
bli hardest rammet av dette. Her er 
forekomsten av graviditet blant jenter 
mellom 15 og 19 år høy. 29 % i denne 
aldersgruppen blir gravide og dropper 
ut av skolen.  Her må også flere av 
klinikkene som tilbyr familieplanlegging 
stenge siden de ikke får flere penger fra 
USA, sier Family Planning Association 
of Malawi, som har fått redusert støtten 
sin med 35 %. Verst går det ut over 
sexarbeiderne i hovedstaden Lilongwe. 
77 % av disse er hivpositive. De vil ikke 
få tilbud om gratis helsesjekk og ikke 
tilgang til kondomer. Dette vil føre til 
flere hivsmittede Dette vil øke antall 
uønskede graviditeter, og kvinner vil søke 
hjelp fra tradisjonelle medisinmenn for å 
kvitte seg med det uønskede barnet. For 
høy mødredødelighet i Malawi skyldes 
også de mange utrygge abortene som 
foretas.  Farlige og utrygge aborter 

bidrar til 30 % av alle 

sykehusinnleggelser i landet.  
Innleggelser som kunne vært unngått 
hadde kvinnene fått tilgang til prevensjon 
og adekvat undervisning om seksuell og 
reproduktiv helse.  Blant annet å tilby 
prevensjon etter fødsel slik at man hindrer 
ny graviditet med en gang og sørger for 
avstand mellom barnefødslene. Derfor 
jobber vi for at unge jenter skal gå på 
skole og ikke få barn for tidlig.  Vi har hatt 
stor suksess med våre SRHR-klubber 
for unge jenter. Her får de aldersadekvat 
helhetlig seksualitetsundervisning og 
lærer seg å sette grenser for sin egen 
kropp. Jenter som har droppet ut av 
skolen, blir oppmuntret til å gå tilbake 
til skolen. Jenter som har blitt giftet bort 
i ung alder på tross av at regelen for 
inngåelse av ekteskap er 18 år, prøver vi 
å få annullert ekteskapet til i samarbeid 
med tradisjonelle ledere. Dette er arbeid 
som vi ser nytter spesielt der foreldre og 
lærere også er involvert.   Derfor haster 
det å gi støtte til de unge jentene slik 
at de ikke lenger er underprioritert og 
oversett, men får tilgang til prevensjon 
slik at hun selv kan bestemme når hun 

vil ha sitt første barn. 
Det er bedre både 

for henne og for 
barnet.    
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SOMMERSNU

CHANGEMAKER: Urettferdighet er et problem skapt av mennesker, og det er mennesker som kan løse 
det. Changemaker er Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon, og vi jobber med å sette søkelyset på 
problemene, finne løsningene og påvirke politikerne til å gjennomføre dem. Bli med i Changemaker 
ved å sende CHANGEMAKER til 2426 (da trekkes det automatisk 50 kroner fra mobilregningen som er 
den årlige medlemskontingenten). Det er opp til deg hvor aktiv du ønsker å være som medlem. Jo flere 
vi er, jo større gjennomslagskraft har vi! Ønsker du å engasjere deg mer aktivt? Sjekk ut hjemmesiden 
www.changemaker.no eller send en mail til post@changemaker.no  
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Changemakers sommerleir 27. juni til 1. juli
Lyst å gjøre som CFC i Volda og forandre verden? Bli med på sommerens 
høydepunkt – nemlig Changemakers sommerleir! På leiren møtes 
ungdommer fra fjern og nær, nye og gamle for å få kunnskap om 
utviklingsspørsmål, få inspirasjon og samle herlige sommerminner! 

Les mer og meld deg på changemaker.no/sommerleir2018 

500 milliarder dollar er det årlige 
globale skattetapet grunnet 
multinasjonale selskapers 
skatteunndragelse. Dette er 
penger som kunne gått til helse, 

utdanning og bygging av infrastruktur. Mens 
rike land taper mest, er konsekvensene 
størst i fattige land. For eksempel kunne 
Tanzanias utdanningsbudsjett blitt doblet 
dersom vi hadde stoppet skatteflukten. 

TENK GLOBALT, HANDLE LOKALT
Deltagerne fra CFC tar på alvor å tenke 
globalt og å handle lokalt. For som andre 
kommuner i Norge kjøper også Volda varer 
og tjenester fra en rekke selskaper. Og 
dermed har Volda kommune makt til å si 
et klart nei til handel med selskaper som 
har tilknytning til skatteparadiser. 

Sammen med CFC vil vi i Changemaker 
vise at Volda går foran med et godt 
eksempel, og på den måten tydelig vise at 
kommunen ikke ønsker å legitimere denne 
formen for skatteunndragelse.

LØSNINGEN ER ENKEL
Vi har problemet: Rike selskapers 
skatteunndragelse fører til mindre penger 
til helse og utdanning i lavinntektsland.     

Vi har løsningen: å innføre et mer 
rettferdig skattesystem globalt. En endring 
må begynne på nasjonalt nivå, og her er 
det viktig at kommunene tar et tydelig 

standpunkt mot bruk av skatteparadiser.    
Og vi vet hvem som kan gjøre noe med 

det: kommunestyret. 
Spørsmålet var hvordan vi kunne få 

kommunestyrets oppmerksomhet, for 
ingen kan vel være uenig i at selskaper 
skal skattlegges der verdien skapes. Her 
trengte kommunepolitikerne bare litt 
støtte og heiarop fram mot å erklære seg 
skatteparadisfrie. 

Kommunereformen gir oss snart et 
nytt Volda. Vi tok feiringen på forhånd og 
feiret nye Volda – fritt for skatteparadiser. 
Med kommunepolitikerne som 
hedersgjester, selskapsleker som «sett 
pengene i kommunen» og skattequiz, 
bursdagssang og Volda-hatter var det 
mange forbipasserende som lurte på hva 
som skjedde – og ga tommel opp til at 
kommunen tar ansvar. 

HELTENE FINNES I LOKALPOLITIKKEN
Gunnar Schjelderup Strøm, 
kommunestyrerepresentant fra 
Sosialistisk Venstreparti, har lovet å ta 
saken med til kommunestyret og fremme 
forslag om å gjøre Volda skatteparadisfri. 
Både Fremskrittspartistyrte Ulstein og 
Arbeiderpartistyrte Ålesund har allerede 
erklært seg skatteparadisfrie, og følger 
Volda etter, er Møre og Romsdal på god 
vei til å bli Norges første skatteparadisfrie 
fylke.

KOMMUNER SKYR 
SKATTEPARADISER

SOMMERSNU

Kommunestyrene i Ålesund og Ulstein har vedtatt at de 
ikke skal kjøpe varer eller tjenester fra bedrifter med 
base i skatteparadiser. For å få hele Møre og Romsdal 
skatteparadisfritt brukte folkehøyskoleelever fra 
Communication for Change fire dager i Volda.

Liano Jessica Rambinintsoa, Ane 
Hofsli og Matesu Lucas feirer et 
skatteparadisfritt Volda.

Communication for 
Change er Kirkens 
Nødhjelp og KFUK-KFUMs 
utvekslingsprogram for 
ungdom. De norske deltagerne 
tilbringer tre måneder enten i et 
land i Afrika eller Latin-Amerika 
om høsten. Vårsemesteret 
tilbringer deltagere fra Brasil, 
Tanzania, Kenya, Sør-Afrika, 
Madagaskar, Bangladesh 
og Norge på Sunnmøre 
Folkehøgskole i Ulsteinvik.



TYNGDEKRAFTSANLEGG:

A. Vanninntaket i høyden består av et 
betongbasseng med grov pukk. Kantene 
er støttet opp med større stein, som 
samler overspill. Fra bassenget føres 
vannet videre i rør til reservoaret.

B. Reservoaret lenger nede er lukket og 
samler opp vann for å sikre kontinuerlig 
vannforsyning i anlegget. Tanken sikrer 
også, sammen med høydeforskjellen 
mellom reservoaret og tappepunktene, at 
vanntrykket i rørene er høyt nok. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

C. Tappepunktene er plassert der  
folk bor, og ved skolen og helsesenteret. 
Disse gjerdes inne for å hindre dyr i å 
forurense kranene.

A

B

C
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AKTUELT  ETIOPIA

Mange forbinder Kirkens Nødhjelp med brønnboring. I Ankober-distriktet bruker vi 
tyngdekraft til å fordele rent vann fra høyden til ulike tappepunkter i et helt dalføre. 

TEKST OG FOTO: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp

I Kirkens Nødhjelp jobber 
vi hele tiden for å få så 
mye rent vann som mulig 
ut av hver krone. Noen 
steder er ikke brønnboring 

den rimeligste og beste 

løsningen. I Ankober-distriktet i Etiopia, 
mindre enn 200 kilometer fra Addis 
Ababa, har vi gode resultater med såkalte 
tyngdekraftsanlegg.

Ejigayehu Eshete (45) er alenemor 
til tolv år gamle Tizibit. De bor på en 
avsidesliggende gård i Derefo kommune 
i Ankober-distriktet, bare tre timers 
kjøretur fra Kirkens Nødhjelps kontor 
i Addis Ababa. Hun forteller at hun og 

Brønnen som ikke er en brønn

TAPPESTASJON: Tolv år gamle Tizibit bruker bare 
noen minutter om dagen på å hente de 75 literne 
med vann som hun og moren Ejigayehu Eshete 
bruker om dagen.
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Hovedstad: Addis Ababa (2355 
m.o.h.)

Befolkning: 105,4 mill. (Afrikas 
mest folkerike etter Nigeria)

Areal: 1,1 mill. km2 (tilsvarende 
Norge, Sverige og Finland)

Språk: Oromo (33,8 %), amharisk 
(offisielt nasjonalt: 27 %), Somali 
(6,2 %), Tigrinya (6,1 %)

Religion: Kristendom (62,8 %), 
islam (33,9 %), tradisjonelle 
religioner (2,6 %)

BNP (PPP): 18 000 kroner pr. 
innbygger (Norge: 569 230 kroner)

Fattigdom: 29,6 % under 
fattigdomsgrensen

Levekår: 0,448 HDI; nr. 174 i verden 
(Norge: 0,949 HDI; nr. 1 i verden)

Vann: 61 mill. mangler tilgang til 
rent vann

Sanitær: 65 mill. mangler tilgang til 
trygge toaletter

ETIOPIA

datteren tidligere måtte stå grytidlig opp 
for å sikre seg en 20-liters kanne med 
skittent vann fra en dam i nærheten.

VANNKONFLIKT
– Dammen hadde bare vann nok til ti–
elleve kanner om dagen, og de som kom 
seg dit først om morgenen, fikk mest. 
Det var av og til så lite vann at vi ikke 
en gang klarte å fylle en hel kanne. Da 
måtte vi gå enda lenger for å finne vann. 
Det ble ofte konflikter fordi det ikke var 
nok vann i dammen til oss alle. Hvis du 
ikke var der tidlig nok, fikk du ikke nok 
vann, eller du måtte bruke det meste av 
dagen på å lete, forteller Ejigayehu.

Hun livnærer seg på jordbruk og er 
avhengig av oksene sine for å få pløyd 
jorda.

– Vannet er veldig viktig for oss. Men 
ikke bare for oss. Husdyra våre måtte gå 
veldig langt for å drikke vann, og det tok 
mye av kreftene deres, sier hun.

TYNGDEKRAFT
I Derefo kommune satte Kirkens Nødhjelp 
i gang et tyngdekraftsprosjekt i april 2017 
sammen med den etiopiske ortodokse 
kirkens utviklingsorganisasjon DICAC.

 Anlegget sto ferdig i desember 2017, 
og i dag får over 5700 mennesker i 
kommunen rent vann fra et tappepunkt 
der de bor. Vannet er rent og trygt 
å drikke, og det er nok vann til både 
mennesker og husdyr. Eshete forteller 
at husholdningen har et daglig forbruk 
på minst 75 liter vann.

– Nå kan vi gi dyra vann rett der vi bor. 
Selv om vi ikke kan forstå språket deres, 
kan jeg se at dyra er glade for vannet. 
Og så sparer vi mye tid. Ikke bare bruker 
vi mindre tid på å hente vann, men nå 
kan vi pløye med oksene i stedet for å ta 
dem med på leting etter vann. Og det er 
ikke lenger konflikter med naboene, sier 
Ejigayehu.

FØR OG ETTER: Ejigayehu Eshete (45) med vannet fra dammen som tidligere var den primære 
vannkilden (til venstre), og vannet fra den nye tappestasjonen ved huset (til høyre). 

– Hvem som 
helst kan 
forandre livet 
sitt med rent 
vann. Hva 
kan ikke vann 
forandre?

Ejigayehu Eshete (45)
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AKTUELT  PAKISTAN

Arret etter brannskaden på 
hennes høyre arm er stort 
og synlig. Hevelsen i venstre 
albue vitner om et komplisert 
brudd. Begge skadene er 

påført den vevre kvinnen av hennes 
voldelige ektemannen. 

– Mannen min ville ikke ha meg lenger, 
sier hun tørt. 

Vi møter Leelan på sykehuset bare 
timer før hun skal inn til operasjon. 

– Mannen min slo meg ofte og hardt. 
Så giftet han seg med en annen uten 
å spørre meg, sier Leelan, som flyttet 
hjem til faren etter voldsepisoden som 
forårsaket brannskadene. 

LIVSKRAFT
Hun ser fram til å få behandling for 
skadene og rettet opp bruddet som 
har grodd skeivt. Hun er innstilt på å få 
rettslig skilsmisse og få tilbake smykkene 
mannen tok – og omsorgen for barna. 
Hun ser fremover og viser livskraft. Det 
er ingenting som tyder på at hun skal dø i 
sykehussengen om få timer. 

Hun har fått juridisk hjelp av Kirkens 
Nødhjelps pakistanske partner, men 
i utgangspunktet er det ikke for å få 
ektemannen dømt for voldsbruken. 
Leelan bekymrer seg ikke over sin egen 
helse, men for barna sine.

FIKK IKKE HJELP
Leelan har tydelige brannskader på 
den høyre armen. Også ansiktet bærer 
preg av at mannen kastet henne inn i 
det åpne ildstedet for snart to år siden. 
Disse skadene fikk hun aldri helsehjelp 
for, mens det kompliserte bruddet i 
venstre arm ble feilbehandlet for ett år 

siden og skal nå opereres på nytt etter at 
Kirkens Nødhjelps partner Baanhn Beli 
presset på for å få henne frem i køen på 
det offentlige sykehuset vi besøker nær 
Hyderabad. 

Organisasjonen tar volds- og 
skilsmissesaker for mange av kvinner 
som blir mishandlet av sine menn. I fjor 
vant de alle de 92 sakene de førte for 
retten.

GAL AV SMERTER
Faren til Leelan sitter ved sykesengen 
hennes. Leelan bor nå hos ham sammen 
med det yngste barnet, som snart er ett 
år. Hun er selv rundt 35, men alder er noe 
landsbybeboere i Sindh-provinsen ofte 
ikke er så sikre på. Hun har to litt eldre 
barn, som bor hos barnefaren, og hun er 
tydelig preget av situasjonen. Fortvilelsen 
knytter seg imidlertid ikke til volden 
hun er blitt utsatt for. Kampen handler 
nå om å få tilbake barna, medgiften og 
smykkene sine. 

– Jeg ble helt gal av smertene og kunne 
ikke sove på flere dager. Etter å ha vært 
hos pappa en stund, dro jeg tilbake i håp 
om at vi kunne redde ekteskapet. Det var 
da han slo meg så hardt at armen knakk, 
sier hun og viser frem den opphovnede 
overarmen. Første operasjon klarte ikke 
å rette opp i det kompliserte bruddet, 
og nå håper hun at hun igjen skal kunne 
bruke hånden. 

FORTVILET SITUASJON
Leelan hadde ingen anelse om at hun 
egentlig har jusen på sin side før Baanhn 
Beli besøkte landsbyen og tilbød henne 
juridisk hjelp. Det ga henne håp om å få 
tilbake barna og eiendelene sine. 

– Jeg har ikke sett de to eldste barna 
mine, som er to og fire år. Mannen min 
gir meg ingen penger og har tatt både 
medgiften og smykkene mine. Uten hjelp 
fra Baanhn Beli hadde jeg ikke kunnet 
gjøre noe med situasjonen. Vi hadde 
heller ikke penger til helsehjelp. Nå håper 
jeg på å få pengene tilbake slik at jeg kan 
få et bedre liv. Og barna mine, selvsagt. 
Drømmen er at jeg får så mye penger at 
jeg kan gi dem en god utdannelse, sier 
Leelan stille. 

GODE SJANSER
Advokat Mummazah Siddiqiui i Baanhn 
Beli mente i utgangspunktet at det var 

Hyderabad, Pakistan: Leelan fikk behandling på 
sykehuset for å kunne starte et nytt liv etter at mannen 
kastet henne over åpen ild og brakk armen hennes. 
Dagen etter at dette bildet ble tatt, døde hun.

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

Såret til døde 
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gode sjanser for å vinne frem i retten slik 
at Leelan fikk underholdningsbidrag og 
medgift. Om kvinnene i Sindh får barna 
tilbake, avhenger av hvor gamle de er. 
Normalt tilkjenner retten i provinsen små 
barn til moren og større barn til far. 

– Vi forbereder nå to eller tre saker 
mot mannen og regner med en rask 
avklaring, sier Siddiquiu, som dagen 
etter fikk en trist beskjed. Det oppstod 
komplikasjoner da de skulle åpne 
bruddet, og Leelan mistet for mye blod.

– De ga henne blodoverføring, men 
kroppen hennes var for svak til å klare 
påkjenningene, sier Siddiquiu. Kirkens 
Nødhjelps partner Baanhn Beli ser nå 

på hvordan de kan forfølge saken videre 
rettslig.  

STORT PROBLEM
Familievold og vold mot kvinner er et stort 
problem i Pakistan. The World Economic 
Forums rapport Global Gender Gap 2016 
plasserer Pakistan som verdens nest 
verste land når det gjelder kvinnens 
stilling I samfunnet. Bare Jemen ligger 
dårligere an  

Oxford Human Rights Hub  slår fast 
at vold mot kvinner er et stort problem 
særlig på landsbygda i Pakistan med 
æresdrap, barneekteskap, syreangrep og 
familievold. Human Rights Commission 

i Pakistan oppga at i 2013 ble 150 
kvinner registrert drept i syreangrep, 
de ble gasset i hjel eller kastet i 
åpen ild. Pakistan har kriminalisert 
barneekteskap, tvangsekteskap, vold 
med syre og voldtekt, men få saker tas til 
retten, mye fordi ofrene ikke har penger 
til advokathjelp. Kirkens Nødhjelps 
partner Baanhn Beli tok 92 slike saker 
til retten i 2015. Foreløpig har de vunnet 
65 av sakene, mens de venter på endelig 
avgjørelse på de resterende. 

 – Jeg kan ikke bruke hendene mine og får derfor ikke jobbet. Nå 
håper jeg på å vinne frem i retten slik at jeg får tilbake medgiften 
og barna mine, sier Leelan, som få timer senere døde av 
komplikasjoner på grunn av den grove mishandlingen begått av 
ektemannen. 
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AKTUELT  PAKISTAN

–De nye kvinnevennlige 
lovene i Pakistan og 
i provinsene hjelper 
oss mye, og vi vinner 
frem i rettsvesenet, 

sier Siddiqui. Organisasjonen hun leder, 
Baanhn Beli, er en viktig partner for 
Kirkens Nødhjelp i Sindh-provinsen i 
Pakistan. 

LYDHØRE DOMMERE
Hun virker ikke akkurat som en slugger, 
den pakistanske advokaten som nå 
bruker all sin tid på å hjelpe kvinner som 
nektes skilsmisse, giftes bort i tidlig 
alder eller opplever familievold. Men bak 

det milde ytret ligger det mye mot og 
stå-på-vilje. Baanhn Beli har opprettet 
en egen hjelpelinje der kvinner som ikke 
tør å oppsøke advokat eller politi, kan ta 
kontakt. Den er etter hvert blitt godt kjent 
i provinsen, og de seks juristene som tar 
sakene gratis, har nok å gjøre. 

– Mange ringer og forteller om 
en voldelig ektemann, eller de vil ha 
hjelp med å få skilsmisse. Om de får 
skilsmisse, er det ofte et problem å få 
med seg medgiften, som jo er hennes 
eiendom, ifølge lovverket. Ofte må vi ta 
disse sakene til retten. Mannen skal også 
gi underholdsbidrag, men det kan sitte 
langt inne og må tas i en rettsprosess, 

sier Siddiqui. 
– Men mannen kan vel ikke tvinge 

henne til å forbli gift?
– Problemet er at hun ikke får 

skilsmissepapirer og dermed ikke kan 
gifte seg på nytt. Mannen kan også ta 
saken til retten om han mener hun ikke 
har rett til skilsmisse, sier Siddiqui.

– Vi hører jo mye om sharia-lover. Må 
du prosedere også på disse, og hvordan 
er det i så fall å kjempe for kvinners 
rettigheter under religiøse lover?

– Familiesaker tas ofte opp under 
sharia-lovene, og jeg tar disse sakene. 
Det er som en vanlig rettssak, med 
de samme dommerne og i de samme 

Munnazah Siddiqui og hennes stab i Baanhn Beli førte 
92 rettssaker for kvinners rettigheter i 2016. 65 har de 
vunnet – resten venter de avgjørelse på. 

TEKST: Aina Johnsen Rønning FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp
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domstolene, og vi vinner også disse 
sakene, sier Siddiqui.

FINNER DE SKJULTE LOVENE
Siden de fleste i Sindh-provinsen er 
analfabeter (åtte av ti), og få har råd til 
advokattjenester, er det mange som har 
rett, men ikke får rett. De vet rett og slett 
ikke om det, og mye av arbeidet som 
Baanhn Beli gjør, er opplysningsarbeid 
i landsbyene. I tillegg driver de 
nybrottsarbeid ved å ta opp sovende 
lover som enda ikke er implementert. 
Ved å vinne en slik sak kan man skape 
presedens slik at loven implementeres i 
rettssystemet. 

– Nå har vi for eksempel fått en lov som 
sier at hinduekteskap skal registreres. 
Det er en stor fordel for kvinnene, som 
med en slik registrering får en del 
rettigheter. Tidligere kunne hindumenn 
bare skille seg fra kvinnen uten at det sto 
skrevet på et eneste dokument, og dermed 
fikk ikke kvinnen noen rettigheter etter 
skilsmissen. Vi drar rundt og forteller 
om den nye regelen, vi forklarer hvordan 
det skal gjøres, og registrerer for dem 
dersom det er nødvendig. Når folk ikke 
vet om de nye lovene, forblir de usynlige, 
og vi får ikke prøvd dem i rettssystemet. 
Når jeg prøver dem der, så blir de brukt 
senere, sier Siddiqui.

– Hvor stor andel av sakene tar dere 
til retten?

– Et fåtall. De fleste løses utenfor 
rettssalene, og det er hva folk flest 
ønsker. Jeg har nettopp hjulpet en far 
som giftet bort sin åtteårige datter til en 
på 28. Etter kort tid så faren at barnet led, 
og tok kontakt med meg i håp om å få til 
en skilsmisse. Jeg forklarte at det var 
han som måtte gå til sak, siden datteren 
var mindreårig. Han fikk rettshjelp av 
meg, og barnet er nå tilbake hos sin far, 
sier Siddiqui. 

 – Lovverket knyttet til kvinnens stilling blir 
stadig bedre i Pakistan, så vi får bedre og 
bedre verktøy for å hjelpe kvinner juridisk, sier 
Munnazah Siddiqui. Store deler av pengene 
som Baahnh Beli hjelper kvinner og barn med, 
kommer fra Kirkens Nødhjelps givere.  
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AKTUELT  AFGHANISTAN

Hassan sluttet seg til Taliban 
i 2001 for å kjempe for en 
islamsk stat styrt etter 
islamsk sharialovgivning.  

– Jeg kjempet mot de 
som invaderte landet mitt med våpen i 
hånd, og jeg tok jobben med å rekruttere 
andre. I mange år jobbet jeg for Taliban 
og rekrutterte mange andre som ville 
jobbe for en islamsk stat, sier Hassan.

Hassan sier at han var sliten av å 
kjempe da USA og andre trakk styrker 
ut i 2014, og i 2016 ble han kontaktet av 
en venn som var med i fredsrådet SCCP. 
Nå er han blitt en fredens soldat, og han 
har fått mange religiøse ledere til å jobbe 
for fredsbudskapet. I tillegg jobber han 
med konfliktløsning i landsbyer for å få til 
fredelige løsninger mellom mennesker. 

– Det er tilfredsstillende å jobbe for 
fredelige løsninger, og jeg opplever at 
jeg redder mange liv. Dagens situasjon 
i Afghanistan får meg til å gråte. Det er 
mord, kidnapping, eksplosjoner, kister, 
enker og foreldreløse barn. Muslimske 
brødre dreper hverandre, muslimske 
brødre begraver hverandre. Dette er ikke 
bare trist for muslimer eller afghanere, 
det er trist for hele menneskeheten, sier 
Hassan.   

«Hassan» var Taliban-
soldat i 15 år før Kirkens 
Nødhjelps partner SCCP 
overtalte ham til å legge 
ned våpnene og heller 
kjempe fredens sak.

TEKST: Aina Johnsen Rønning
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Et økologisk varehus på nett!

Sjekk ut vår nettbutikk
www.økoland.no

Steinkargata 29, 4006 Stavanger 

Ønsker du å tilgodese dine hjertesaker i testamentet?
Har du spørsmål rundt opprettelse av testament? Lurer du på hvem som kan arve deg, eller hvordan et testament 

skal se ut? Hvordan går du frem dersom du ønsker å gi deler av arven til veldedige formål?

Åpent informasjonsmøte om arv og testament:
Oslo: onsdag 12. september

Bergen: onsdag 19. september

Senioradvokat Jacob Winderen Lindegaard i Kvale Advokatfirma DA informerer om arvereglene og viser på en 
enkel og forståelig måte hvordan man kan opprette et testament. Organisasjonene som inviterer vil også være til 

stede for spørsmål, og stiller med egne jurister som kan bistå videre.

Arrangementet er gratis, men krever påmelding. Enkel servering. 
Gå til www.arvenetterdeg.no eller ring Siv Holthe Krogh på 480 52 166 for mer informasjon. 

Velkommen.

Din annonse her?
Kontakt oss på bedrift@nca.no



Telefonnummer: 22 09 27 00, e-post: nca-oslo@nca.no, internett: www.kirkensnodhjelp.no
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Beslutningspåvirkning
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Går til formålet 90, 2 % 
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Nødhjelp 24,3 %
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I sommer reiser 
Kirkens Nødhjelp 
rundt i Norge. Vi 
ønsker å møte 

mennesker, fortelle 
om arbeidet vårt 

og verve nye faste 
givere. 

Du kan også bli fast 
giver!  

Din støtte redder liv 
og forandrer liv. Hver 

måned. Hele året. 

Send sms LIV til 2426 
(200 kr/mnd). 


